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Els darrers fets polItics de Catalunya tenen una significara it més profunda i un abast molt mes muele que els que hi
'ate aquells que solment hi saben veure la crisi d'una entiequesta crisi, amb totes les seves exteriontats teatrals, no
ae.'a cosa sinó una conseqüencia del non esperit que regna
tre els patriotas.
TI nou esperit: veu's aquí el fet essencial. Eis observadora
pe...iicials de la po'itica no s'adonaren de la transfo.mació que
temps darrers s'ha operat en la consciencia del nostre
. En la seva primera fase, aquest fenomen ha estat silenos: eerb ja de bon principi era decisiu en l'evolució del movierl Ha calgut que la transformació del sentiment
ta entres en una seeona fase de v t :ctóries electorals i
-Hollosos perquè se n'adones tothom, a Catalunya i a EsIT.).

es sorpreses que han tingut els qui es fixen únicament
exterioritats i en fes sorolls de la lluita pe:libera, no han
ti tals sorpreses per als qui, coneixent d'aprop i per dins la
u 7 tud deis patriotes, sabien que s'havia entrat ea un nota
del catalanisme. I ara es fa palesa la clarividencia deis
ho havien anunciat públicament, en mig de l'esceptia.2 d'una part del públie.
Hein entrat en un nou periode del moviment nacional de
aEunya. El periode anterior, que compren els vin:. anys que
ti de les e i eccione del doctor Robert a la caiguda de l'últim
neteri Matara, ha estat presidit per la Lliga Regionalista. i
•velant d'aquesta els :lees grups han fet el paper d'auxirs dbeils o d'enemets impotents. Per això, quan l'arribada al
ni pojitc de les joves generacions augmenta la densitat del
ment nacionalista i clon un pe.ticele per obrir-ne un alt-e,
ent tat central i d,rectora del periode dos es clivella, veu caure
scves mes fortes columiles i entra en l'hora baixa de la seva
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quan assoli la seva presidencia
sep Baieeter Gozaivo, fou co- el saetee)? Nicolau d'Olwer, del
malidat per l'Ajuntament per a qual feti un gran elogr
csaudiar les insteuelone i l'oEl Senyür . Nieulau d'Olwer es
bra de cultura de l'Ajuntament preoeupit din la salut dels inde Barcelona .
fante institui eis banys de mar,
A la tornada d'aquest viatge, ereant rlespres l'Eseola de Mur,
el setiyor Beliaster escrigue en que es projeciä tambe sobre ei
el petuudie "El Pueblo" cinc arllene en pie func:onarnent. .
ti p les donant una lieugera exMes tard en el pressupost de
plicadiú de l'onentame de l'A- l'any 1919 es va .preveure la
juntament barceluni dels grupa es/mantee-6 de pares i llocs
deocoles ja consträils, del ida d'esbargiment infantil.
a realezar, etc.
La manca de temps obligä al
Aquesta divulgació no era susenyor Ballestee a ser mon,
ficient, cae s'adreçava sols a'
breu en l'especacid de PInstisector limita' de lectors habi,
u d'Orientactd Professional,
Suele del diari. Perxe, el senyor
l'Institut de Cecs 1 Sord - mut e
Barlester es decidí a donar una
(del que lambe exhibf
arnb projeccions cineinalografiques proporcionarles per la
Cunuesió de CulturaAlne tingué 'loe aquest acte

a! Teatre Apolo. La sala eslava
plena de Mestres. S'escoltaren
les exelteacions del senyor Ballester arnh un viu interäs. Les
rel.licues l'oren resseguides amb
fruició. Ilota pogud adonar-a r'

el petilic es transformava
a mida ene anaven passant per
la pantalla els projectes d'esooles. els edif • cie ronstruits, el
que

funcionament tan traravfllosa-

dietari

. anant a ',a 1,Ia'aforma
amb curiositat la
dan bon aragonés que. pi
arabava d'arribar del noble
.mb ur alue araiwnes que. pel
. feia mal: de temps que treRarcwioaa E: tramvia volPlaca de C.-mal/suya Els dos
rors es van z'rar vers la gran
fanai, i de palmeres nanes.
His aclimatas va dir:
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1 Midia csin i qui

qiir tenia el [1 0 4 0 a-

1 e de construcrin d'ocUf i ris es.
rolare a cansa de la rreixrnea
de Bare p lema i de l'e/mollete del
set: radi urhä.
Desnr nts entnenfii la enmtinipació del Delegat Regí a grivrrn.
donant comide dr l'estro de
l'ensenvattra a Barcelona. Ei
rnnven .riment de lee autneitatu
passi'l ni pnh i e i tota Inaroelnna
ales/va r es palesà els seus anhels
dr millnra.
f e ls assu, nant i h e j moment enimlnnn! en eme oís eenvor s 7,/llueta

- . at que alguns escriptors
. cc reMtroduir en la llsnl'amiga !Acució conjuntiva fn pu que. Ja són avui bastant
grneralitzades les locucions per tal
com i per tal que. la primera causal
i la scgona i nal , que ea cera casos
ofereixen imilibosblement avantatges
ti.mes In Plaza de Catoluiia.., sobre la co . ijundó usual perma, albo.
i 1-Invitarla proenntarnn la seva
Mernil e in a l'Ajuntamenl. en la
:mes acabas d'arribar badar? ea causal i 1mal. Adoptades per tal
(mal hi havien dos nonls. et
Al capdavall va pregunc.,m i f r tal que. no veiem la utiliPrreseiyanma en ealalb el del
tat de portar a la llengua moderna les
este terrcan er plaza!
eariirler nontre de Ice PAprilps.
altres lorucions conjuntives arMgues
Oil e anns si onaron el roble 1 el
va fer que si. Ales/seres, fr ge que, p.7 ro rar, etc., sobretot
pare s ívol després de lían- si, cm es fa amb algunes d'elles, hom divid'r e n en dos bändnle.
cap
Arriba la a In rració an tato
crii (c i é, rule. nn tenint
les empra. ades cera a causals. adés
de In Cmniesid de Cultura.
ile la guiza a lObra del com a ¡Mala.
ele eornenear
cr,r c ,invenient de re•
Es cert que. a jutjar pels exem- Annesta. abans
ervn tasen. rettun el Cene ns,
ra exclamar:
ples mnderas que llavero pogus regismbi,tt es capricho!
en'ar i tr(o ent-rin ronsenlienrIns
trar, avut es tendeix a donar a la lopronn g li In ennairimoia d'eseedes,
• ,eutenMa ah fills de eh".
cució per ço que una significació Cate.
c
de gran, permpectives,
en el g harris obrare Per a afea
sal, potser prr influencia Cal parre
s'aprovä no important nypovu
menys viciats al mmumentaque frances. Per6 prec/sament en caIn
prAt que bis rierrnA .ei
triniala cscand.iliisam-ifi
tala antic aquesta locuci6 es prefefern un perit esfnrc; rentment usada com a conjunció fipefirtica totes aquelles iniciaen el punt de vista del
iTC --aennes que acaba de deixar nal:
A fi dn en.% el nAhlle ve q, s la
"Lb o me és estas creas en lo mig annlital dA 'Pv APPP I PA i AS fev
"a e1 1 1 sobre una feixa peeirecrosa
que tos pus hm* deis anees
per
ço
f runverinelh”pia
comprendrem av i at que la
s er.'ne'a es fonamen t a en tina e pus alt que les bèsties", Bernal Mu- l'obra st”r-peps:;,,,,,-,,,, ene tr,i
rd iI- preind i ci s tan respectables,
ge.
/ev eta le.. p een iq u 12e I n ern« Va"No vollem exir Mora per cn que
Vilo 1 ,s/f.s
enni els cnstres.
; Era,(aant, 1
la gens neu conegués lo pesar que n'ha- PI P, C1 ,1 7 / 1 1 ,
si ha estas la thInvena
dn
1
ce-e,
viem". Crbo'ca del re; Jaume.
d'aquest paré; ple de lete'ria,
¡n'eh, dP 1 rn e ri (1,3 r/iii”nerbt,
que em fa m'rar les tan qu es del
E. al dinar, menja be e (16713'1
Te n ia el . ea r, Pide etre e in Agefamb una corsa recança
plaer e mostra molt mes alegria de
t4ent agricnia. Aquel terr e nv que la que acostumat havies, per cc, que ea , a cl,. ittnelemellna.
aenvor ra l laalne II-lb
irson. ni fa servei als vianants. ni ton aquells qui cenen l'esperança perZ Profit a la Companyia con s immtoduda la paguen recobrar", Traut lo • pil i nt I P. ornjecelons amh dades
•
I eorsinnient e,
al fa gniq a Mtigü ¡No Va'rlii'a la Blanch.
•
de in Comtesla
914qtar-hi qualsevol farratge
P. Narra
'.1,Pant?
de Cultura es va completar
Carlea Soldevdt

la) de les Encoles de Bel's Oficie, de la Dona i de la República
dels Infante.

Per aquesta obra que acabeu

dii veure—di gué el eenyor BeIlester—Baree'o n a ea qi a ! •-•,n
d , toles le ciutats espanyoles.
que tan amargues notes
us arriben d'aquella ciara' es-

l'fb%ra

timada, ara d1/P us narlen del
terror'sme i de tantee angiKes,

pernwieu-me que jo us higi
parlat d'aqu es tes coses tan
lIco i que cabina que nosaltres
res les miressim no pe a/11st de
la contemp'acee sino cona l'e s -

tfie ul i Porierdarid que ha de

guiar lee postres passes per un

ea e-d semh'ant.
En

arnhar

seircnr

ter. PAPIll'a tina formidable ova-

&
eenyor Ballester fou molt
felicitate

Ad. Plzoueta

Valencia,

13 juny 1923.

Carnet de les

lletres
LA REÇI.TRRECCIO
"LA VIDA AUSTERA"

La casa Felix Alean. de París. acaba d'edrar una traduce:si francesa de
"La vida austera". Nba tingus cura
el scnyor Charles Romea. Des d'ara.
les pagMes nobles i madures de Pere
Corom'nes podran escampar-se a través d'un idioma universal. Ens plau
que hagi estas una preducció tat' intensam,nt catalana la que ha guanyat
aqueste primer, florees de la traduc-

cia.

Pasee a l'ensorn de la versié francesa. "La vida austera" mourà alguns
esguards has ara distrets. La cesarercei n e a casa nostra, dr. l'obra de Pare Corornines fóra. ara, eficaç corn
mai. Sense el soroll cshalaidor del
p.-M.1er podria comenir la missi6
moralitzadora de "La vida austera".
En Manuel de 'Montoliu en un estudi
admirable. preveia una inventar optini.5ta i regeneradora ceistallitzant sota
libra de Pere Coromines. Ne' gosariem a dir. per, que aquesta utopia

de l'illustre cm itic hagi esdeeingut, a
hores d';,ra, una cosa real.
Avui. eran quince anys enrera,
paraula cidida pura. transcendental,
Pure Coromines es d'un idealisme
alar Un icleallstne que toca ile peus a
torra. certament. Coas va dir el maula Motroliu, "la tradició catalana
de ponsleraci'‘i, de mesura i d'hamonia cutre els dos nonas espiritual i
marctial, es continua perirctament en
l'obra d'En Coromines". Aquesta tra-

d'efe' catalana fa dolcament feixucs
i
eis vals encesos del seu
posa als pamflets morals que componen el ll,hre de "La vida austera"
una sensor secular. Cal només rellegir
aquelles sentires aneedotes d'infante-

(record; d'esclops i garrir.als i caneis fellcos consells deis "Dice
venturosos de la joventut", amarais
d'una passió molt serena, e aquella
" Iálnrt austera" del pare que entra.
noble i seger, a l'eternitat amb Prendó apretarla als llavis. Es un llibre

çons) o

eamlanissim.

Que anuesta traducció del

senyer

Charles Remen durui per tot arrea
les Imantes catalanes i universals de
Pere Corom i nes 1 que no fria& mas" el ,ntm6.-.. esdereniment q ue endepotser enlluernat pel resplendon de "La vida austera", Manuel de

Montol¡u.

5hIp-boy

—
P recl de sortir "d1
!te de nnere", del finissim humorista
Rirard Perece.
—

Els "Atn , cs de la Persia" pre-

paren

tres cenferhwirs sobre la pee-

Ii
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El regidor de Vaiencia. F.n

No creiem des'tjable un enfon s ament total i räpid de la Lli- ' ment perfenlr. I,a fredor
cae' del públie PA desfeu räpir2 l'egionalista. La nova força del nacionalismA, Acció
'.a realitzat en un any una feMa admirable, i durant aquest dament i una Palida admiraela
:are ha avançat rris en la conquista de les consciències i en esevai tol s els cors. saber que
reanització des estols patriòtics que altres entitats en un ala) sois eren explicacions inlenL Però no ha tingut encara el temes material, regulat per completes, a les guate mancava
per foro l'estruMura lògica,
le1:els de l'Estat, de guanyar les necessàries posicions en les encara aug.rnentä
rteiracions populars que regeixen avui la vida de la ciutet
El senyor Ballester recordà
re 'a nació. D'a l tra banda, entre els se:zuldors de la Lli g a hi l'oneärree nueli conferí l'Aran_
i.ea part cons:derable de regionalistes autèntic . , d fícilment lament de Barcelona i con) destab'es a l'ideari i a l'actuació del nacionalisme integral. Més pees del seu v i atge puhlich oris
al dones, que la Lliga Re gionalista, en lloc de ple 'rar en sec, articles i redactà una Mnmärla.
te Urt establiment que ha fet fallida, vagi liquidant sense pres. No nbstant per a que ci polde
pugui cone i xer el funcionament
es ls seves existències.
Cal, això si, que els bornes que resten a la Lliga i que es cl' les Eserdes, s'havia decidir
Inflar aquesta ronfereneire
aparen a repartir-se les facultats directives que el dinamisme
Fa eonslar que l'Aientnment
E. nimbó hav'e a g ave li at, tinguin ben present llur caràcter de. Ba-rel,ona estät admirable. emissió liquidadora. Han de reconèixer que la Lliga ha per- teert ben oriental en qüestions
el lloc central de la po l ítica cata/ana, i no s'han d'entossu- d'en ser va 'lea.
contrariar el fall del poble i el cure de Ira història. Conserva
A Catalun y a san clima jnOi..
'era la Lliga un espès brancat g e; però ja no li puja al cos la titr i ons les pie es rrnartriyen
l'ob r a CIP cultura: la Maneouni. de la terra, la sang del jovent.
Poc perspicaços O poe sincero eón els horneo de la Lliga lat i l'Ainntnment. La Maerereune& hav i a crea! la Univ a r,, : la l ista que aqueste dies, volent fer el cor fort, declaren
5i'nt Indu s trial, l'Institut d'Es.a retirada d'En Cambó no ha de canviar res i que tot se- India Catalans i allrc q centres
. en aquella casa de la mateixa manera. No, no. L'acte d'En (le cultura superior Pa a h la AP.•
- ó no es tan sol ,: un aete pe e sonal. E .; un acte històric. va obra era ineompleta, reir
vidua i el prestigi pceíties d'En Cantó, que cap prohom mn„,,ner, ppagrnenment n"intart
-aiista i g ua l a, que no igualen tots els altres prohoms ple- aderma t . la prepararle, dele eills
'- 'a Lli g a ha nerdut la rad de la seva vida. La tendència que per a nue prgitreein errarment
.-,resentava ha frirassat, i la tendència nova té ja una força arr'11 1” armelles inst 91,-r:ritos
D'aixt) P. dnnh p nmpt P el Mn:al E vi g orosa que la representa.
En les acaba l es d'un periode de vint atuve, el balanç de nieirli romprenguA la tasca que
cana flor.
lació catalanista té dues partidos principa l s: una de gai- li "Fedaserru't
fä una hrrn his s ibnelativa, que és la política exterior, feta de cara a Espa- rin dc la situarla (le l'ensenva• una de posit i va, la de po'itica interio', que ha empès la
rnerl n e imari a Tlareenna. la
• -truccid naciona l . Mentre s'ensorra l'edifici massa comn'i- nnai rontl y ä
PF/ present rsain
, les tàctiques collaboracionistes, resta en peo l'obra realit- dins l'Ainntamon t nronnsicinue
''atalunya endins. I els nous obrers Vél1C11 a continuar-la per a la rrearie d'es p etes 1 oc
fm , ron-An a ls oporturs pr,”su.23 encara lligades, però el cor ja lilure.
rnstns.
Fernentä lee dificultats de
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LA INDEPENDENCIA DE CATA-

"Excelsior", el conegui
diarl parisene, hem trobat
A

intereesasit adiete penara de
la qaerató linguistlea de/ als,
Ola de Fran % a. bendita que
ha un corrent favorao.e a pernietre l'enaenytiment oficial de
la llengua d'ye en les regions
del 31,6alia. Aisó foca el tr.unif
dele tenbree, de la literatura
que feu cuneixer al púbile ele

nonas de dasmin, Itounianale,
de Mistral, d'Auhariel 1 que co-

men, amb es trobadure que
tueca mestres de tole els postes
de l'Edat elitjana i de ta reintexenea. Aquesta literatura te

()bree mettres t enmetea no te cap cretet; per que?
Perquè oficiaiment es .gnoratia
la seaa existencia. Hl havla ei

duna!

cosilla, de coneiderar-la cum
UI) palmes. Pere el Parlament de
1.. rano al capdavall o adw.a.
Maqueeta injusticia i una en
quieta concluida per Email Re-

UNE 111,2i, Mil MI Bil-111
----n•••••••••

El mot d'ordre francés sobre
la "revanche", entre 1870 i

1914, aquel] [not
"Mai
ol faoSe:
n
parlar-ne, sempre pensar-

tuO

le", te apheació a l'actual

pes,-

hlerna de les reparacions. Amb
una petita modificació, ceniarnent, que tia introddit un hu-

morista aleniany. Diu que el
mol d'ordre alernany sobre les
reparaciona, es: "Sernpre parlar - ne, niai no pensar-hi". La

darrera nota alemanya es una
invitació a cuntinuar-ne parlant.

Alemanya ofereix una hipoteca sobre la xarxa de ferrocarrils
10.000 milions
ma rtas or; una Ripoteca sobre
la indústria, el coniere, la propietat i la llanca, d'altres 10.000
niilions; finalment, el producte
de l'impost de Duanes i dels
Imposlos sobre consum sobre
diversos productes,
Abre darrer, se g ons la nota
alemanya, importa avui uns 200

milions anuals. Capitalitzats al
5 per 100, són 4.000 miliune.
La nota alernanya assegura que
aquesta darrera font d'ingressos pujaria tan aviat con) l'eco-

pele, professor de Provereal a
la Faculta( de Llutese d Ala,
Sobre la necessitat d'admetre
ei) el batx.illetat
la liengua
del aligcea, recolli preciosos
anrovamons. El ministre d'Irastramó pública "que participa
obertament en el zstuvuuesit lelibrea del seu pais de Bdarn,
- ema es
ha declarat que el pro M
apaeeioriant, peles.) de SO.UCtó dir

nomia alernanya es restablts.
Allane de la guerra aquestes
Liras d'ingressos representaven
uns 800 milions de mares.
Aquesta quantitat no es pot obtenir ara per la disminució del
territori i de la pobtació. Suposena que es poguessin obtenir
les tres quartes parts d'aquesta
xifra, foren 000 milions, que
capitalitzats al 5 per 100 eón
Leal per raons purament tac- 12.000 milions mes.
En resum, dones, l'oferiment
AixO es una adheató
de principi; de seguida e tia alemany consta d'una part fixa
de
20.000 milions i d'una part
cunstituit un Comalia Macen.> a
fa n ur de la ¡lengua d'oc per fa- variable, que pot oscil.lar secultar la tasca del Puder cen- gens les circumstàncies, entre
tral i preparar el cami a una un mínimum de 4.000 milions i
reforma de fensenyarnent. El un màximum de 12.000 minoras,
president d aqueet L'imite es 1'01 aixe prenent per base ets
I eittusiasta doctor Camil Sou- cilleuls alemanes»
Aquest oferinient va ines enlä, professor agregat a la Facultat de eled.cina de 'Toluea, llä que el que la indústria proposava
preeident dn la Federadió delaosava en quant la part de COSI-

hi ha materia per a quan,arribl
el cas convocar maja dutzetia
de conferencies per anal' tirant. -

Per tot aix4), els trancaseis
s'obstinen en s o ler la .garantia
política de l'ocupació de la

ltuhr fine al total Pagament.
Això i el desig francée que e'ae
buril la resistencia passiva eón
les dues qüeetione prevles que
s - oputsen u la convocatòria unmediata de una etinferencia,

cree que els alesuanye bauran
de cedir en aquende punta, ei

cap cosa inapensada .no s*Ititerferetx. perque la resistencia
passiva, seguras el que puc deduir de la prernsa alemanya
s'esberla per moments.
Ara be, 'ocuparle militar corn
a garaidia pel cobrament d'uns
credits Co un mitjà de preeei6
que en el segle XX amb toles
les limitacions que comporta,
te la neva märcima torea ea
l'efecte moral sobre !a d'gnitat del poble ocupat. leúnica
cosa que es pot .constatar es
que a Franela, deepres de 1:s
guerra del 70, fou eficaciesirm,
'rot a.xä des del punk de vista do os re:a"ndicticions econòmiques de Franca. Ve ara la

qüestió poli t iea que els fran-

ceses anomenen -garalitia contra un atac alemany" i ele a;emanys "imperialisme franelas".
D aquesla qüeeteli no seei parla. ma.grat que tothom cap que
Ce la veritablement central.
Aquesta qüestió pot tenir la so.
l'unió del pacte de garantia

aliat que fóra una formidable

derrota francesa o be un pacte
de reciprocitat amb ele ale
manvs, que l'Ora igualment una
deritula per Franca. No cree

que la situació actual de Franca sia per sofrir aquestes derrotes. Enumerem solucione. La

solució imperialistu de l'anexió
del Rin, a part que topana a.isa
ols interessos /dels alials. 110
faite favorable ale rentables
d . o e, que tantee
t ul tribucid prisada no es limitada /meres:loe de Frare.a. L tasat
dintre de 'Impere pero se-30 anys eefe efs fedestrfals renä
bolles coneixences té a Cala,
loch de Prússia, és la eu.uciú
lunya. Entre ele membres ao- vollen.
,
mes
ilógica
1 mes d'acord asid)
(Un càlcul equivocat em feu
tius d'aquest Cornee, eal comeles caracteristiques del reah
valorar
rnassa
all
l'oferiment
ter humee com P.erre de Nulde la indústria en un artiele que es alenianY, pela) no prusbite i babel Henri Brernond.
anterior. En realitat el pla de sih. Pecó aqueos :muele na
fa
cunetar
que
"Exce.sior"
estal tan compromesa per 13
industria. suman( el produeel fleten! — que sentina des- la
te de les empreses publiques a prOpiitganda franeeea, ulule
comptab—daqueste tendencia, la
part que segons ella havien pariits retiene, ädtsue el Cenevitarti a Vrança querelles lin- de pagar els particulars. no do- tre que se rellanen mostrat
giiistiques cona les que lis ha a nava una valor actual superior
partidaris, han reculat i ara no
Cataluilya i a Belgica.
la voten. Ma:grat tot, paesalla
a 21 minare.. Ele raonaments
Juan Bonnafoue, professor
aqueeta naturai N' aceite aquees Baien sobrea q uest ofe
tambe al Liceu Benn i /V. troba riment, resulten amb aquesta tu SUilleilS its mpossda.e. &lee
gra, n s evantalges en la implan- xifra mes baixa, encara reforpasea es que eela sola no pot
talió de Vens e nyament en !len- eats.)
donar la tranqui idee a Freegua d'oc. Creu que constituatä
perque la politice d'un Esaq ""d'allunyar
ta mill ""'totsel ea
refermarnent poderds del plaMalgrat
dista molt
ta' renä dintre de l'Impere sera
vincle que ha unit tradicional- el thitites.
una politice alemanya, tan alcnieto el Migdia de Frauca arel)
Primerament, els pagaments nianya ruin pugui esser la de
Cata:une/4 Va l encie, Mallorca 1 alemanys, comenearien en 1927, Prnssia o la de Baviera. Resta
les 4/r/t'es del Nord d'Hälia.
era es, es solecita una mo- la desmilitaritzacid de la ReDesprés refutar totes les ratòria de quatre inys, Aixa nänia sola la inspeeca'n d'un ore
fer
podria
que
bou)
objeccions
Ella (le deseos-optar de la valor
ganisme internaeional. Aquesta
a la represa de la Ilengua d'oq actual de l'oferiment.
fdra. segurament, 'la fórinMa
en ll'ensenvamente fa constar
En sepan llore es Iteit de ca- millor que assegurana Fraile%
Joan Bonnafoue que d'aquesla pitalitzar al 5 per 100 un ere- contra un atar: aletnany t no
manera no s'inculcara real r.ea dit contra uns ferrocarrils que rr. , aria un irredemplisme Ri nv;
als deixeb l es l' ill l us1 m e ll e s - fins ara nomds han donat per- d'Europa que perlorbaria la
pren de la 'len g ua que es par- dues i (tontita tina indüstria que pau del món. Els nacionalistee
in 11 1 i' v 'a volla • 1 d ' art nes a fine ara ha Irnhat sempre el alernanys tornen aquesta solu,
manera to ha .0 menge hoiars t au lä tle no pagar els seus fra(no que en una possable revone
que sentiran la fallera de des- peerose
‚
la (car els alernanys, natura!a
Tenint present aquests dos ment. cempten arnb una rayen.
arrelar - se..
_
tele, la gitanillo( oferta resulta
jai duna la theta a' Rin.
bastan! disminuida. Pera p reAinta tot exa horn pot %surf/
IS
relativanuml fheil. El que SI lit ha encara materia pet
tilr
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costa de eornplie. Suposern que
d'aquí quat r e anys els alernanys
no poden o no volen compile.
L'ATENEU NACIONA- Que tenen els ahnte? Quant a
les f" ls d'ingressos P er eim LISTA "LLIBERTAT"

L'Ateneo UaCiOnali S t a "Llibertat",
adherit a Acció Catalana, celebra anal
i drusa les festes de la Sera inaugurad,/ oficial.
Aval, a les deli compre, hi he/mea
l'ocie rehíle—que anuncien: en allre
lloc—i °frena de la bandera NI po•

mell "Tat amor".
Dona dit:menge, a les deu del ma-

pomos i de la propieint privada,

präeticament no tenen res elis

que un credit contra l'Esta!
alenaany. Un eredit contra un
Estat en bancarrota ja salten)
quZ., val. Quants als ferrocarrile
timen con-) a garantia la vana:
perd, qud en farit de la xamt
si el Graven alemany es reserva, com es reservartä sempre,
el dret de delerniinar les tari-

lí, repartiment de bens o ;obres ‘1,..
hi barriada; cursa a pu-u, verenut d'hofei'Jualsevol que pensi en tot
nor i ou,dici j de sa n dmes per la eabla "La principal de Trrrassa". raeaixò haurà do confessar qua
de
quatre,
repartiment
Pri
•
Ini.
1
teil pletrat sdn ben miserables
da, a les
als guonyadors de la cursa a peu dl garanties: Que danen, a canvi
molí; ballets populars i rimirc.s; Gua,- d'ala& els aliats? No solament
ció de sardanes. Vespre, a tres quarts tina morat noaa de gual^e nave,
de deu, inauguraci3 de les jUnfi q ui Donen implfeitament una altea
teatrals. E osadret de l'Apeles Mis- cosa mes important. Segons
tractat de Vereallee, rrspenin
tres Sirena i la remedia lírica de
Camprodeln i Amito Marina (en de tes reParne t onsl totes lea propietats de l'Estat Si as fa un
catod),

REAPARICIO pacte segons el goa!. per tal de
liquidar totalment les repa-areaporegut a la Palestra de la
PiAllS. PS graven els ferrocarena
premsa catalana ra mero 'Muesca
per 10.000 reil i ons. s'estah'a'a
Sacom.
Lliroia, de S'ant
&m'amada/
EL "CE),'TRE CAT.4.

L.9" DE L'HAVA.VA

implicitament que fina un mitre
pele talle'''. mal (mal cal el eran.
sentinient d'Ah/manea. resta das
gravada hita la resta.

ädhise el

El Centre Catala de rIlatuna ha valor deis ?Armero/01s superior
10.000 indiana de marca Jo
tra" arre'. dels se- 1 r(l Itli S l Se 9 1-ni eablegrarnel:
sia
at o es L. Nleolau d'Dltver, Manuel de
..Raman Vilard.—Barcelnna.—Peli- no se hi' si un , Inrista troharia
i Tons3s Garch. Se celebra- eiteu " Arda", »on Centre, trianif PI 1111, 11 enonnatent tolnlment
correcto, però cunee que almenys
ran a la fi de jua yeleccions."

parlar. La distoississ emitir/1n;

Fe ho que A'ernanea eviti
deixarda (dome/. perque una
vlolenta nomas tintina per .a/le,
manya nia l es conarqfiancies.
Oltan e n e Parlan :alistes Meneen

el mot d'ordre, "1 ara pron!". 1
un Mame del prost'gi de 11,,ret

din que si rds lltilu s no aerere
ten les prepesicions darreres
cal no donar un pas M34. 1 que

uo ca l l n rner res en^ b oni pul
Velleft iti n p r ti,' l'enemic Clavan%
"d'u/ pohle ol , (So Tr 9011 51 .

vanl de l'exnerlencia
d'Allemneva davant de la t».:
n'ea nlemariata, que en

pn

(pa

ea l aria en cl SP» lloc nom
101 .1", 110M nomi i a en/ fp/iiiitAp
(T P• P hi d in t re el' VA.
malva tan bona entlahoradors.
Joan Crexella
juny 1923.
1

12111-,••••

El °o • n alsmany ha ernort

la cen7e ac , (5 d'un rroirc, e d
com a romis 0°C e l qua) o^aaa.
rla la r as's, ann'a ten p v'at erre
eomonoess'n les Desaires ne.
goc'aclons.
lt Rulg5r , t3 t es Irores hpn capturnt S'a mbullrkl, matant-le
d'un tret qu p n Intentava rud!P.
El rel dc Eteln n ca ha toenat a
•loarreoar a Theu a 's que for.
mes nou Gabmet.

' 219MITMIsfr
Lis sable, 16 de J u nY de
lett
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alASSARITZ A ALGERIA
Marsella, 15. - El president

la República txecoslovaca,
seeyor Xlassarik, ha arribat a
aqueet port enibarcant seguídement amb direccid a Alge
lea-Havas.
Parla 15. - A les tres s'ha ohert
Ii sessió de la Cambra.
Les tribunes es troben completarnent
alenes de públic i en eb escons s'hi
.veuen tots els dipteats.
L anunci del discurs de M Poicare ha provocat gran espectaciS. DespréS d'algunas si:sensato:1 sense importa-Ida sobre les interpellaciona el sc'ziper Poincaré puja a la tribuna.
M. Poincare manifesta que no adex: els retrets que se li dirigeixen

ehaver tingut consideracions als mozäequies, puix cli sempre sha mostea: inexorable contra tots els partits
que tendeixen a pertorbar l'ordre i la
segeeetat de la República. Está dispssat-afirma - a éster inexorable
ce:era toses les violéncies tara si proveen dels monárquica marn deis sociaastes 1 comunistes. El sistema monäreuic que ha proporcionat dies de
a la història de França, adés
era lora de remese. Franca es troba
per complet identificada amb la ReAiernanya seria rebelde amb goig
la 7,e:eje que aquest Govern ha tinre minoria a la Cambra; aquesta
re Tia. perú, no era preocupa. puix
tirT: la seguretat que el Govern que
ere iucceis mantindria el mateix que
ree t'tres §ertnes totes les nostres reí o. i tots els drets respecte
is Uestió de •es reparacions.
0:unant-se després de les relacions
ti§ E.-anea ami) el Vatich diu que re- 1
Heia d'una arabaixada de Franea
.. Santa Seu no és incompatible
rei de separació de l'Esgésia
:
' rapant-se de la situació exterior
éas eue no és partidari de l'odi per !
eeen 1 odi no ha estar mat creaae-anea vol l'ordre i b. mesura.
Fa rotar després que la resistencia
if -manya és cada dia mes ferma i
ese eis assassinats i els crims es
res iqtren, per la qual cosa cal
pasere mesures i obrar amb energía.
. sumen la sessió per a ésser represe a les nou.-Radio.

D'HONGfilA

1:Asseffla uzüoal i l'ibci-

den l allib luguslavia
3 . gona comuniquen al
"Taeps", dimarts, a l'assemeae nacional, el diputat coma -.., y03 ha interpellat el
a propbeet de l'alee con:Iongria en l'exposició del
Sei -ir Nintaiitx. DI ministre
da, Afees estrangers, el se:ye Dameary, ha respot im1 atament 1 ha declarat ditadiscurs amb
egit
ee7esa. S'estranya sobre:el to decididament hostil
hl domina, per tal com,
erta ha fet tot el possible
e s s stablir bones relacions
Ieee ele Estats veins, sobretot
el reialme dels serbie,
i eslovens. "No és cul: -tra - diu - si aquests
ese : , -os han romäs fine ara
resultat. Elavern ofert soarranjar per tractat les
r eas econòmiques, i exH.- tt el desig d'arranjar per
'enverició tutee les qüesque pugain subsistir ens noetres dos Estats. Per
tee . .. ir teta .nialbria de so1 ". erseetació, havlem propoeat
;.n . :-Galiviar teas els presoacuse cap resertire,
o reetriceiú. Es de duldre

ist ;es hägim ates de fer acCt i,tZc' aquesta oferta. Esteta
tee eeeuts per part nostra de
'a y er donat motiu per
4 eleete sentiments hostile.
the: que el to que ha estat
Pcs no es l 'echo d'un senti%ea prufund i seriós, sind que
nat de lee tendències i dels
te lele polsitics que servien per
Campanya perseguida conga nusaltres per impedir el
' 81 re restabliment econòmic.
eeet inuarem a cercar un
. at ament amb ele noe.tres'
tPls. omplint convenientment
demee que ens eón ir-lee:a» Pel tractat de pau, perb
-M1 e55 tata ingerencia en els
%Gens litera interiors.

Londres, t5 (urgent).-L'Agència
Reuter ha rebut un telegrama de Soda que du que les -president Starnbuliski ha estas mort d'un tret quan
tractava de fugir,-.--.I-layas.
Londres, 15.-Comuniquen de Sofia a IlAgencia Reuter que lec-president del Consell búlgar, Stambuliski, ha estar capturas a Molavic, prop
de Slavovista, terra nadiva del president caigut.-Havas.
Sofia, 15.-Es confirma que l'expresident Statnbuliski ha estat capturat.-Havas.
Londres, 15.-Noticies procedents
de Sofia diuen que el cap del Govern,
senyor Stambulieki, ha estar rnort
pels rebels. Cont sigui que al moment de caure presoner Stambuliski
intentes fugir, els soldats el mataren.
-Radio.
Londres, t5.-Comuniquen de Sofia que l'ex-cap del Govern enderrocat, Stambuliski, fou empresonat ahir
al poble de Molavis, el seu poble natal, on s'havia refugiat. En intentar
fugir fou mort d'un tret per la guardia que el cestocliava.-Radio.

COM FOU MORT STAMBULISKY
Londres, 15. - L'Agencia
Reuter publica el segtient despata de Sena:
Havent estat detingut a Slavoritza el sensor Starnbuliski,
fou traslladat a Bazerdj.k, però
en entrar a aquesta població
s'amotine, el veinat manifestant propòsits d'al l liberar a viva força el detingut.
En vista d'aquesta actitud,
els qui conduien el senyor Siam
buliske pujaren arnb aquest en
un autorndbil i emprengueren
novarnent el retorn a Slavoritza, perú el cotxe fou detingut
en el carni per una colla de
camperols, entaulant-se una
Iluita violenta entre els susdits camperols i e : 1s qui custodiaven el presoner, la qual
aprofità el senyor Stamhuliski
per rugir, si be no pojgué acon
seguir-ho per tal com els seus
guardiana, adonant-se'n, el
perseguiren disparant acabant
per matar-lo-Hayas.
LA CONTRAREVOLUCIO BULGARA •
Bucarest, 15. - Els periòdics anuncien que en diferents
llores de Bulgälaa hi ha hagut
combats, essent destruite diversos ponto de les linies fer/les.
Lex-ministre Oboff, que intentava resistir amb un grup
de partidaris, ha estat vençut
per les trepes governamentals,
reftigiant-ee en territori romanes.
Queda descartada la posslbilitat de la tornada del Czaie
Ferrare i de Radoslavoff.-11adio.
EL QUE DIU UN DELS MINIS..
TRES PRESONERS
Sofia, 5.-El ministre agrari senyor Doural Mofe que fou
detingut a la frontera turca
quan pretenia rugir del territori búlgar, ha declarat que fugia
perquè creia que el moviment
havia estat portat a cap pele
autonomistes macedonis.
Afirmà que està convençut
que el pronunciament quo enderroeä el Govern del qual forrnava part és genuinament
obeeix a qtlestions de partit -Hayas.
ELS PROMOTOAS DEL MOVIMENT BULGAR SON L'CZAR
FERRAN 1 EL REI BORIS
Londres, 15. - El correaponsal del
"Dally Neon" a Belgrad publica una
interessnn t informarla segons la qual
els promotors de la revoluele a Bulgaria e,en l'ex-Ciar Ferran 1 el rel Boris.
Se sap que len-C•zar Ferran hacia
sostingut diferente entrevistes amb els
revolucionarle mes eareeteritzats meo.
Ire aqueste preparasen el ruoviment.Radio.
TRANQUILLITAT A 13111.GARIA (?)
ADHESIONS AL GOVERN
Sofia. 13.-Ftegna tranquillitat per
tot el país.
El nou Govern ha reina testimonie
spetlheei6 le Pitee elm partits polltice.Ha va a
UN TRIOMF DELS CA31PEROLS
Bucarest, 15. - Segaste noticies. la
elutat de Chumla. al Nord de Bulgaria, ha caigut en peder de les trepes
eamperoles. Una part de le provincia
de Chumla fe el mas important nuell
de la revolució.
Els camplsreis armate que sortiren
de Poso, al Nord ele Bul g aria, han tic.
gar un imanan! es -mitre prop de Pela ano!, les guarniciono de Trismo i
Buschur. Els campareis rebele mallen
també contra Varna.-Radio.
BUialARIA ES UNA BASSA D'O1.1 SEGONS LA LEGACIO A
PARIS
París, z5.-La Legeció du Bulgaria
a aquesta capital assegura que l'autoritat del nou Govern és acatada per
tot acres i que regna la calma més
completa per tota la nació-Hacas.
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Paris, 15.-Cambra del, diputats.
Obra la sessió M Andre Lettere.
ha molts diputats. Les tribunes estao plenes.
assisteixen els arnbaixadors i
seatistres acreditats a França. Una vere,ble expectació regna a la Cambra.
Comencen les interpellacions sobre
ica interior-Hayas.
HOELLEIN PORTAT A LA
FRONTERA
raris, ase-En ccmplitnent de l'ora. d'expulsió donada contra el dipea; socialista alemany senyor Roeaquesta nit ha estat concluir a
a frontera-Hayas.
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Alemanya &manara també una amnistia general per als presoners i exilats
político des de l'ocupació de la Ruhr.
Eis aquestes condicions reprendrien
el treball els ferroviaris alemanys a
tota la Ruhr i Rhenänia i treballarien
normaanent davant dels enginyers
francesos.-Radio.
FINS ALS ULTIMS DIES DE LA
SETMANA ENTRANT EL GABINET ANGLES NO PRENDRA
CAP DECISIO SOBRE LA NOTA
ALEMANYA
Londres, 15. - No es considera
probable que el Gabinet anglas pugui
prendre una decisió sobre la nota alemanya abano dels últims dies de la
setmana entrant.
La premsa manifesta l'opinió que
aquest termini podrá ésser sa Sulable
per permetre que es calman leo polemigues de premsa tant a França cam
a Anglaterra. Segons el Dailv Chronicle, el Govern britä.nic no es troba
inactiu i consulta actualment els seus
petate sobre Sa qüestió de les reparaMons.
El afemina Post és dels que 00nen que es inútil precipitar una decisió i que seria mea convenient al
crapcLavall esperar que Mr. Baltbvin
hagi pogat tenue una entrevista amb
M. Poincaré per exposar-li personalment l'opinió del Govern britànic.
En donar compre de la sessió del
Consell de Gabinet d'ahir, el Times
subratlla els esforços feto per mantenir el contacte amistas amh França 1
arribar a aclarir els puros que manca
dilucidar. En es/tentar el , memoràndum liaras a l'arnbaixäda de Eterna
judica el Timos que ja pot coneiderars
se com a segur que el Gavern britànic no cree pos s ible ni convenient
insistir prop d .C.emanya perque acahi
a la Robe la resistencia passiva. Radio.
EL CANVI DE MIRES
FRANCO-BRITANIC
Londres. 15. - L'Agencia Reuter
cree saber que continuara el canvi
mires franco-hritänic; per la via diploma:lea ordinaria.
Aquest canvi de mires pro- seguirà
fins el moment que es trotan abastar/sera definides les posicions d'ambdós
palsos.
Si aquestes negociacions donessin un
resu'aat satisfactari seria possible decidir 'a contestació que cal donar a
Alemanya anal) motiu de les seves darreres proposicions i reunir una conferencia internacional.-Havas.
COMENTARTS DE "LE MATIN"
SOBRE (ES EXPLICACIONS DE
FII-a.N(':,A A ANGLATERRA
París, 15.-"le Matin", comentant
les exlicacions do Franca a Anelaterra
diu que no eontenen ros dr neu per als
f ra ne esos.
Per Coser que hl haei a la RnItr. durara molt de tempa encara. males voluntats i incidents. nora C o inndm'esi.
ale que aquests Incidente siguin ordenato per Berlin.
Qua al problema general de les reparaoions, no eal dir que (Pared endevera este expressament Ili g at al problema de la Ruhr. Franca no abandonara la seva garantia, sin6 a mesura
eme el doutor eninnlexi les ettetts obligacions. Frenen ea felicituria une Anglaterra s'usen:41m a França i Itaha a
Ir fer resser la resis t encia organitg aela prr lierlin a la Itulir; Franca,
pira. ha arribat al punt preeis en que
nquesta ateitociaelf, no li as indispensalile.-Radio.
LA RESPOSTA DE M. POINCARE A ANGLATERRA
Paris, 15.-Segons "Le Matin" el
senvor Poincaré ha redactas ja la
resposta a la recetar nota britanica.
Abans de Iliurar-la a Anglaterra
senyor Poincaré ha fet coneixer el
teas al Govern belga-Hayas.
EL SABOTATGE

Dusseldorf, 15.-Ha boreal a esdatar una abra bomba al pas d'un
tren de viatgers a la lana (le Coblenea a Bonn fent descarrilar la maquina pera sense que, afortunadainent, slagi tle lamentar desgralcies
personáis.
Tanibé en la Unta d'Aquisgran a
Grefeld esclata una altra bomba al
pan d'una maquina exploradora, quedant destroeats els riells.
LINA BOMBA ESCLATA
IMPORTANTS DESPERFECTES
EN UN PONT
Dusaeldorf, 15.-A última hora de
la tarda d'atar féu explosió una bomba a la via ferria d'Appenweiy a Offenbach, causant gratis destroces en
un pont. Les autoritats franceses d'ucupacitit han adoptar les consegüents
sancione-Hayas,
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Berlin, 15.-Les tarifes poeta% i teleornfiques han estat triplicades 1 lee
telefòniques han estat quintualleades.
L'engrasen: comet e:ora a regir des de
prirn, de julio! praxim.-Ilavas.
NO
PARLAT ENCARA D'AJORNAIL LA CONFERF.NCIA DE
LAUSANA
Lausana. 13.-Els aliats afirmen no
hacer estat examinada la Idea d'un
ajornament de la Oonferencia.--Flavas.

e'ENIZELOS PROPOSA UN ADORO
LIMITAT GRECO-TURC
Lausana, 15.-Tor el din d'avui ha
prnsseguit el canvl de punts de vista
entre els delegare interaliats, la aolldarhat dele guate as absoluta.
L'ex-president grec senyor Venizelos
ha fet altusió recentment a la comenei6 eventual d'un acord limitat entre
GrZcia 1 Turgia ; els alints, pera, hau
contestar que el Indiquen tampone.11asaa
LA LLEI SECA
- A CONSTANTINOBLE
Constantinoble, 15. - Les autoritato turques han infortnat els Alts
Comissaris que a cometer de demà,
dia 16, entearä en vigor la Ilei seca
Constantinoble.-Hasas.
DETENCIO DELS AGRESSORS
DE SIR HERBERT SAMUEL
Ileyrouth. 15. - Han estat detinguts guatee dels banda,: que agrediren
a sir Herbert Samuel quan aquest,
procedent de Safed Mutallah i acosopons-st de deu gendarmes francesos,
tornava a Jerusalem.-Havas.
LA DIMISSIO DEI. PRIMER MINISTRE DE PERSIA
DIEICULTATS PER TROBAR-Il
SUCCESSOR
Teheran, 15.-La ditnissió del primer ministre de Persia, la qual noticia causa seriosos disturbis, ha estat
acceptada. S'interposen grane dificultats per trobar un successor al primer ministre dimissionara-Radio.
leES REI.ACIONS ItesSO-

HA ESTAT DETINGUT"A SANT
SALVADOR, PER MOTIUS POLITICS, EL PETA SANTOS RIVERO

Sant Salvador 15.-El Govern
ha ordenat la detenció del popular poeta nacional Santos Rivero. La detenció es deguda a
motius polítics -Radio.
ALGERIA I LES LINIES ARRIES
Alger, 15.-Les delegaeions Es/ancleres ale.erine.s han oït l'exposieló del esronel Case, d e legar de la sots-secretaría d'Aeronkutica. Han aprovat un
credit d'un miliö sisoents mil frenos per
a la participada d'Algèria en l'explotada de la tinta neria Perpinyfi-MarseI l a-Pa lma-Alacant-Alger-Oran i Casablanca.

El credir anterior era de 500,000
(rones -Radio.
LA CRISI HONGARESA S'HA
RESOLT AMB L'INGRES D'UN
NOU MINISTRE

Budapest, 15.--La suposada
crisi ministerial ha quedat residida a l'ingrés d'un nou ministre en el Gabinet, essent nomenat el diputat senyor Nagy per
desempenyar la cartera de Justicia.
El senvor Saruvary passarà a
la d'A fers Estrangers.--Havas.
ANGLATERRA CONTRA L'EXTENSIO DE LA "LLEI SECA"
AMERICANA
Nova York, 15.- El peribdie
"'rho Tribute, " afirma que An-

glaterrit ha rebutjat formalnient de prendre en ronsiderade, la proposietó nordamericana
d'autpliació de les aigües territorials a l'efecto de la prohibeciA de tinenea de begudes
liques.- Hayas.
Nova York. 15.--L'adminis1raciú de l'Eslat ha estat -advertida que la Aran Brelanya es
/irga calegerieement a prendre
TURQUES
en consideració la proposició
Censtantinobie, non miele. nordninericana relativa a l'exIre do la Batalla envieti. a, sensor Sontensió del sets leed territorial.
rielio. ha n leelarat als periudiefes d'AnCoas es recerdarä. els Estats
Units
traetaven rampliar a
gora que tare tos el que pueui per que
ZP mines el Iftnit actual de tres
s'esteenyln envara mes els llaves amismilites de distància de la costa,
tosos que Iligueu a tots dos palitos.
'fots els metas esforeus--afegf-s'eu-' per tal de facilitar l'execueill do
eliminaran a fortificar mit especial. la Ilei prohibitiva.-Radio.

ment les relacitino comercials entre, la
Rambla soviética i la nora Ttirquia. aixl com a e 'acertar un acoril entre Mea
dues omitan; sobre qinstions econaniimies i coneulars.-Havas.
-DECLARACIONS DEI. PRESIDENT .DEL CONSELL DE MINISTRES TUE

TURQUIA NO PAGARA ELS
CUPONS DEL SEU DEUTE EN
LA MONEDA QUE EXIGEIXEN
ELS ALIATS
•
Angora, 15. - El President del
Consell (le Ministres tare Reouf Bei,
el quid esteva rna'salt, es' troba ja
completament restablert i ha fet alga nes declaracions; en :es quals afirma
entre abres coses que la sang vessada
pele turco no pertnet de cap manera
concertar una pau que no asseguri per

CUIRASSATS AIIIERICANS A
EUROPA
Lisboa, 15. - El ministre da Ma-

l Presilep t
lle g a

CONFERENCIA DE BARCELONA
La Haia, Govern holandès
ha declarar que per ara i malgrat d'estar-se discutint a la Cambra de cliptats el. projecte de Ilei -presentas per
a la ratificació del Conveni concertar l'any 1,)21 a Barcelona sobre la
Illbertat del trànsit internacional. no
n possible de signar la Convenció referent al regim de retes navegables
d'interès comercial-Hayas.
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Brusselles, 15.-En la sessió
del Senat, celebrada elite en dieeutir-se en segona lectura la
proposició presentada pel dipua la llh
erli d'ad uva vaga [laurel
tat Broqueville, relativa a la
Universitat de Gant, fou rebutjat
l'article segun que havia esSENTINELLA ASSASS1NADA
complet la independencia absoluta del
tat adoptat dijous. El conjunt
país.
Berlin, 15.-Segons l'Agencia Wolff,
noticies proeedents de Dortmund afirTermine declarant que de cap ma- de la jroposicid fou rebutjat per
men que durant la nit ba eetat morta
nera accedirà Turquía a pagar els cu- 140 vote contra 4.
Aquesta proposició establia
una sentinella franeesa ea un pont del
Pons del seu Deute en 'et moneda que
l'ensenyament simultani
ferrocarril entre Recae i Dorte.-Haexigeixen els aliats.-Havas.
francés i flamenc.
vas.
VENIZELOS DESISTEIX DEL
A conseqüència d'aquesta
TEalORS DE VAGA GENERAL
SEU PROPOSIT DE PAU SEPAvotada contradietbria, i havent
RAD,/
Dusseldorf. 15.-Augmenta per mede donar-se al dit problema una
ments l'agitacia entre els obren. teLausana, 15.-Veniaelos, tenhat en
solució definitiva, el Cabinet
ment-se que arribi a plantejar-se la vacompre les eeguretats que 11 han donat decidí presentar la dimissió al
els aliats de no suspendre la Confega general.-Ilavas.
rei Albert.-Havas.
rencia, ha declaras que deslstia del
Brusselles, 15.-La impressió
INTENT DE SABOTATGE : DOS
propòsit
que
tenia
de
sollieitar
que
se'l
general en els cercles politice
ALEMANiß DETINGUTS
permetas
fer
gestiona
amb
l'objeete
de
es que el senyor Theunis reEssen, I5.-La policia francesa deconcertar una pau separada entre (i ré- constituirà el Gabinet. Abans,
tare quatre aiemanys sospitosos, dos
:
ela
1
Turquia.-Eavas.
pelee,
desitja precisar la seva
fugiren,
essent
dels gneis
de'inguis els
actitud en les qüestions do ponitres dos. Aquests san obren de la taLA PRODUCCIO DE NAFTA A lítica interior que poguessin
sa Krupp; han eonfessat que voltea
BAKU
crear-11 dificultats.-Havas.
tallar el cable de l'enerria electrices i
Brusselles, 15. - El senyor
Berlin. 15.-Un telegrama de
sabotejar les agulles de la Unja fer
Theunis ha estat encarregat
-rinBalo,
Moscou diu -que la producció de
nafta al districte cie Baku ha pel rei per a la formació del
INOAUTACIO D'UN AUTOMOBIL
estat durant el mes de maig nou Gabinet.
PLE DE BOMBES
Aquest mati Theunis ha esúltim de 19 milions de pounds,
Dusseldorf. 15.-Per indieneions del
o sigui de dos milione mes que tat al Palau celebrant amb el
alunieipi d'Angermund les autor:ras
rei Albert una entrevista que
en el mes datbril.-Havas.
d'ocupaelit slan ineautat d'un al g oha durat mes d'una hora.-RaEL TRACTAT ANGLOmabil que transportava a la zona proESPANYOL dio.
hibida una conoce:la de berrines d'sposaBrueseells, 15.-Hi ha raons
Londres, 15.-El "Times" publica
des per asser utilitzades. Els xofers fuun arríele posant de relleu els avan- per creure que el rei Albert no,
giren en apropar-se el destaearnenetatges aconseguits per la indústria bri- voldrà prescindir, sobretot en
Radio.
tànica a causa del traeres de comerç aquests moments, dele minisL'ASSASSINAT DEIS AJUDANTS
tres que tan be preparaven la
anglo-espanyol.
FlIANCESOS
represa de l'Enteea cordial.
Fa notar que el nombre d'exportaDortmund, 15.-Al domiclli d'un In- cions ha augmentat d'una manera con
El Govern no estä comprodivida que por, any a l'organitzacia
siderable a favor d'Anglaterra i en més de cap manera, S'ha negat
Satina° s'ha practicar un reg'stre, nasempre
a significar-se en pro
perjudici de Nord América i sobreve-tu-se trobat se revelver Maiiser del tot d'Alemanya.-Radio.
o en contra de la flemenquitrimareis calibre deis projectils que cauzacie de la Universitat de Gant:
sares les ferides dele dos ajudants franper aieb es creu que solament
LA GUERRA CIVIL AL BRASIL
eesos assassinets.-Ilavas.
resultarä una simple medirle
Río Janeiro, /5.-Es realitzen imDortmund, 11.--ahir al matt se cecarió ministerial i no un canvi
E:braren les linares fttnebres de's dos portante concentracions de tropes complot de Gabinet.
per combatre els rebels, que es tronjudants frances.is que foren amaso!Totes les probahilitats sen
ben a Recinto.
nato fa poca dies. No hi bague cap ineique el rei insistirá prop del seEs diu que a les lances rebele s'hi
&mea-llaves.
nyor Theunis perquè torni
han unir nornbrosos estrangers que
LES TARIFES POSTALS AUGformar Gabinet.-Radio.
han travessat la frontera.-Radio.

la deci3:Ó ð

Berlín, 14. - En previsió d'una
pregunta del Govern britänic, el ministre d Afers Estrangers de i'Impert
eenyor Rosenberg, elabora un projecte
de compromís sobre la qüestió de la
resistencia passiva.
El Govern alemany ha expressat la
seva voluntat de cessar en la restetencia passiva que s'obrin les negociaciona amb Frena. Si s'asegura al
Govern alemany que Franca evacuará
la Ruhr quan slagi arribat a un

acord sobre condicions satisfactóries,
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DE XINA
-o-

Tien-Tsin, 15. - El President de
la República xinesa Visan Hong que

havia estat detingut en arribar a TienTsin per negar-se a Limar els segells
presidencials, ha estat posat en I ibertat im cop han estar trobats els dits
segells i autoritzat per refugiar-se al
barri britànic.-Radio. ••--- -Pekín. 15. - El President de la
República xinesa ha publcat un manifest declarant que la sera dimissio
ha estat obtinguda pel miaja de la violencia.-Havas.
LA PREMASA GREGA 1 ELS

ESDEVENIMENTS DE
BULGARIA
Atenes, 15.-C-entinta la Premsa
mostrant-se inquieta per les derivacions que puguin tenir eh esdeveniments desenrotllats a Bulgaria.
Altrament, els Governs gree i serhi
tramen d'arribar a una acció conjunta en .tot el que es refereix a aquest

assumpte.-Havas.
UNA

"n T.T.'1 A Bogp
NOV MORTS
Nova York, 15.-11a arribat al port
la goleta "Mary Beatrix" tripulada
per quince xinesos eis quals imntediatament de desembarcar es lliuraren a le; autoritats. Els das indivtdus manifestaren que el capit de
l'embarcad& despeé:, n'ay er-los promes desembarcar-los ee secret, desaparegué a bord d'una xalttpa. Entre
la resta de la tripulació i els xinesoe
s'enteulä aleshores un combat, del
qual sortiren victoriosos
quedant de la lluita non monis. -Havas.
EL GOVERN HOLANDES I LA
UNA PROTESTA
Paris, 15.-La Cambia de Comere
d'aqueeta capital ha proteetat contra
el restabliment dele dreta d'Alemanya
per a la importació de vine estrangers.
-liaras.
LES HIPOTEQUES HONGARESES I LA COMISSIO DE
REPARACIONS
Budapest. 15.-Per estimar que les
condicions imposades per la Comissai
dr Reparacions per l'aixecament dt
les hipoteques que pesen leeré-Ve be.=
hengaresos fan impossible que es gr.
gui
^ un emprèstit, el Govern
errltre
d'Hongria ha soHicitat de les pétancíes que excitin el zel dels membres
de la dita C0117'55:8 de Reparacions
per tal que la decisió cimentada se
sotmeti a un nou examen amb lobjede que es lucí pose ible l'emissió de
l'emprestit projectat.-Havas.

D'ESPANYA
La premsa madrilenya i els políücs
segueixen ocupant-se del moment
polític de Catalunya
LA p ourrcA CATALANA
UN COMENTAR! A "LA PUBLICITAT"
"El Debate" reprodueix un

solt de LA PUBLICITAT del
dia 12. en ei qual diu que a
qiiestió de mott pues anys el
dornini complet del nadonaliemo incondicional, i lio comenta
d'aquesta manera:
Els paràgrafs anteriors confirmen els punts de vista del
nostre editorial d'alee.
Es un fet incontrovertible el
radieadisme de la nova agrupacid.
Paulatinament he proclamen
sense voladures ni eufemismes.
Davant aquesta realitat. Madrid, els poitties de Madrid, halt
d'extremar els temperaments
de prudencia.
A la Ilunt deis actuals esdeveniments, en la política de
Catalunya. es compren l'error
de la täetica emprada pol nostre -heme pelee s davant el problema calalä.
No diem que s'hauria d'apolar incondicionalment la Elige, pelee sf afirmem que ole
ataca sistemätics i dure a les
reilimIdicaeions autonomistes
han engendrat la delicada situació pressent per al Principal
i per a la resta d'Eepanya.
Governs, partas politice i
Premsa han d'observar, d'ara
enclavarle una conduela tal que
serveixi d'ajut als hons cata taus i bolle eseitnyols, per tom hat re anib exit els desviaments dis que, tifus-cate, persegueixen l'engrandiment de Calt )aaltuantyism
apee.r l'odies semi del se-

rina ha rebut Yanunci oficial que el
dia 25 del corrent arribaran en aigneis portugueses das cuirassats ameremns.
Hi vénen vuit cents cinquanta aspirants de Maritut. Fas esmentats vaixells de guerra romandran al Tajo
quatre

ORSERVACION DE L.4 ACCION
La Acción comentant la desorienta-

FRANCA AL MARROC
Tazza, 15. - El niel' Ischmum ha entaulat esuivel'eleA
amb les autoritats franceses
per tractor de la seva submissió.--Havas.

dIs regnant sobre el poblema ole Catalunya, die entre altres coses:
"La ferea que ha veneut co les últimes eleccions provincials. saltant per
damunt del mur de contenció de la
Lliga, no s'evitaba a collahuracious ni
a fórmules evolutives coral les que represe:2m En Cambó.

Herir dia
:emites
vegades que cona
„e
batee el teWalisme sistemàticament
no escoltar-lo, era fomentar el separatisme. D'això ningti por dubtar-ne.
El primer efecte positiu de la retirada d'En Combó ha estas 4 consta
tució de la minoria d'esquerra repu-

blicana catalana.
El disgregament dels clemente 'de

la Lliza augmentara les brees inridinästiques i les separatistes.
Catalunya cornenea el cami d'Ir. landa.
Cal proclamar-ho aixl, amb tota
sincerität, perquè el pub raestigui Pee-

cebes.
pensat aleú en solteskais poeitives que deturin el seel?"

DECLARACIONS D'EN MARCEet DOMINc.0 .
Preguntas En Mareen Damingia
bre la constitució de la in:noria d'esquorra catalana. ha contestas aixi:
-Camprenc que hagi sortees la
constitució d'aquesta minarle, però era
neeeseari.
-En ço fonamental, esteran costes
(Yacer(' amh la resta del repubheanisme?
-SI, en sor el que es refereix a la
forma de Gavera: peral han ile tenir
en compte que altres republ icans. en
aquesta tnateixa Cambra, han (espesar
sobre ele problemes de Barcelona 1
del Marroc criteris completament opasets al sestee. I calla separar-nos nficialment d'elle.
Na estem conformes. per exemple.
amb la permanencia d'Espanya
Merme cotn En Lerraux.
Tampoc ens semblen Dé les idees
expio - r! 's p e r me test cap p dit i e sobre
les nubes socials a Barcelona i (hl
1 com que aquestes dues gilestiona
san lea més importants que ocupen
a.vui l'atetsció de 1'0066 espanyola.
si no coincidim amb el/s, quina ra6
hi ha perque continuem formant els
republicans del Congrés una sola minoria
A 1/lee a mes, entenem d'altre manera el e eal lema nacena ! 'sta. al qual
pensem dedicar un ffiteris extraordin,i.
En Dom ingo ha acabet dient ose
dimarts intervindr3 en el debat sobra
Barcelona.

Dfseabte, 16 de >ny de (fe

LA PUI3LIG:TAT

SERVEI METEOROLOGIC DE ZATALUN YA

11ELS TRANSPORTS

LA

Dia

15 ci e Juny

1. SITEACTO ATMOSPERICA GENERAL A LES
7 DEL /Van. — (tHatercariont d'Europa. Nord
i 1.4 thintir, rebudett per telegrafie, sentir fits):
Lea baixes pressions d'Escandin iavia ventila/len produint

da 1923

2. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A LES 8
DER MATI. — (Ohaerration* de In Xar.ra meteorolótAra

ELS TEATRES

catalana. e01117i mirad,* per trl?lott)
Cel naval a la regid matera i seré a l'interior. En les

QUATRE NOTES SOBRE "MAR
I CEL", D'En GUIMERA

les seves r
aambinicvioen tsa El
gui G
e llaunanosPatraraufelarlra un catre de cara
: a Europa, p.1,
parlant de "Mar i Cel" ha volgut pea.
ca.
D'aquest teatre d'en Guimera
Ira mestra és "Mar i
Al •
parlant de "Mar i Ccl" a volgut pea.
sar amb el teatre sh akespearia Ja
és que vulgui treure cap somit al nos,
Ire don Angel, Iteró comparar "lar i
Cel" ami) qualsevol obra de 3h akespeare, proporcione guardade , , rn sem.
bla una gran equivccaciú.
Shakespeare, en les seves ,,lees,
eminentment objectiu, I a:::
aparcix ea absolut, el lirism:
set,
s ecundan
i i
P irr;uix enèrgic
d
ané
que queden clavades dame:: ac les

Desprès de la resposta dels
Algú pot semblar-li cosa cstantissa
starreres 24 hores ha n'oasis a la Matesmu. La temper41ELS OBRERS REBUTGEN LES
BASES PROPOSADES PELS obrers a les noves pronosieions pluses a l'entrada del Bithie. A l'Oest (rAnglaterra s'ascl que ara sortim a parlar de "Mat
ra maxima ha estat ile 31 ,graus a Sant Adril, i la tutdtlfea
senyala
una
nora
depressió,
ami)
pluses
a
Manan
i
canal
sembla
deis patrona la situada
i cel"; una obra que fa tant temp3
de 3 gratis a l'uigeerdä.
PATRONS
que ha empitjorat malgrat I in- de Sant Jordi Hi ha dos secundaria: l'un al golf de (.4que s'arrossega pos escena/1S del mon
nora, i raltre al Marros. Les altea pressions dominen a
que
el
Capitä
geamb
que ha estat dita en una col ä de ! leu
En la reunió que celebraren sistencia
Anglaterra, Europa, sanal i etaol taoi m al ein to toi
neral
i
el
Governador
intenten
giies i que tothom n'ha parlat abans
abatae. d'ahir els obrera per tal
Anglterra, Europa central i ponlas/11a ibérica.
de nosaltres. Tant de lo totes les
d'estudiar les noves bases pre- obtenir dels patrona i dels obrera
noves
concessions
per
veure
obres del Teatre Catalä estrenades fa
sentades pele patrona, va acorquaranta anys tinguessin aquest esdar-se unànimement declarar d'arribar a una soluci6.
quer que ene dones aquestes ganes de
inadmisibles tal eom estan reAL PORT
tornar-ne a parlar i tornar a insistir.
dactades les bases tercera,
Situada Invariable.
quarta, cinquena, novena i prinAix6 voldria dir que el teatro catalä
Les
mereaderies
que
es
des
és una cosa formidable. 1 e11 Set
cipalment la darrera, que es 141
carreguen
son
amuntegactes
als
que nosaltres encara tinguem el deqüe afecta a l'hora d'entrada,
El
de
Barcelona
n'esta
mofle.
sig de dir-hi la nostra sobre "Mar i
que es el punt mes fonamental
tan
ple
que
fins
invadeixen
el
de la disetissió.
cel a vol dir que aquest poema apascarruatges.
pas
central
deis
sionadissim d En Guirnerà encara te
Ba es cert que en la base vuidies
s'ha
n
dos
darrers
Els
tena és determina que l'hora de
una joventut i una força que no min.
afluencia
de
carros
i
tat
major
ven, mes aviat al contrari, a mida
conienear el treball al moll secamions
custodiats
per
la
força
utnara: en2,
ra:t
evenial
acinti ti eam
iriliteuanitas•eeridii
la
del
cuatí,
però
en
que passen els anys sembla que "Mar tta
ra les set
base segücnt es deixa a criteri pública que baixen al moll a eni cel" pren nos-a vida i eixampla !es
dele patrona el fixar l'hora dur -seit principalment subsales.
tancies alimentfcies,
at lanontsdi preci,a.a.nt
d'entrada a les quadres, la qual
Denn anat a veme l'Enríe Borns beilL'ociTeecstiasietnib
característica del teatre d en Ganaos
sera fixada en retada amb
en "Mar i cel"; hem seguit amb
LA REUNID D'AHIR A LA TARra ni de "Mar i Ces", esie,-..•,.ment.
distanda que aquelles es trobin
gran interés tota la representació,
En Guiri/era d'aquella época n.:s
del port. I amb aquest punt els DA A LA CAPITANIA GENERAL
si bé hem de confessar que en conjunt
A
dos
queda
de
dues
de
la
obrare dificilment poden tranla representada bou una mica defi- autor dramàtic animat per ara grai
tarda,
hi
hagué
a
la
Capitania
flama lirica. Els sentimt :nts del pe.
aigir, perquè des del primer mo_
cient i poc satisfactòria, ens és molt
ineht n'han fet qüestió d'honor General una reunió d'una cograt que aquesta representació hagi ta van a parar cada dos per tres a h
miss.56
de
patrona'
interessats
que
es
deter'eulament volen
boca dele seus herois. Si amb ara
tingut lloc a Romea, perque així ens
13ARGE:..0NA.. — (So odete e, de Patmdefera lintlt u ¿es del matd:
VENTS SUPEID.OrtS
nhjitt coneretarnent que els en el conflicte i el senyor Mardóna peu per poder entrar al camp gran autor hem d'emparentar la tea.
210. 500,
carreters entraran a les qua- qués d'Estella.
Altitud, metres:
gedia de "Mar i cel" jo no vacillaria
craquestes notes i armests contentaW. WSW
Es deis que l'havia convocada
dres; tots. a les sis del mata
Direeei6:
un moment a assenyahr e! noin
ris. La tragedia "Mar i cc!" fou estre4,
4,
Abans d'ahir. a ia nit, i sense el Capità general per a recomaYelocitat en metres per resma:
nada al teatrc Romea el dia 7 de je- Schiller. Schiller en les seves pral»
Piafó de nticols a 890 metres.
que el governador ho fes avi- nar als patrons cedissin en alde 1888 per la companyta den res obres, te totes aquestes caracteris•
brcr
nent als periodistes, va celebrar gunes peticione que fan els
almas en Gui- tiques de les primeres obres den Gua
Bonaplata.
Nou
anys
una Ilarga conferencia amb els
obrers. La reunió durä fins a les
merä

representants de la Federada
Patronal per tal de tractar de
les negociacionsentaulades per
a la.resolucia de la vaga.
.E1 senyor Barber dona compte als patrons d'unes contrabases presentades pels obrers,
en les quals aquests es mosteen
conformes amb el que fa referencia a trballar les hoces extraordinàries mentre aquestes
corresponguin al transcurs o
(traeres de la jornada, pera mal
abans de l'hora assenyalada per
entrar a les quadres.
Els va manifestar a mes a
més que en vista que en aixa
s'havia arribat a un aeord, rom
lambe en el que fa referencia a
llorad dels treballa del port,
podia fer-se un examen comparatiu de les bases presentades
per patrona i obrers per tal de
y elmo si podien arribar a un
acord en els altres punts de discrepancia i deixar solucionat
definitivament el conflicte.
Va discutir-se aquesta proPosició una bella estona, contestant els patrons que havien
arribat ja al màxim de les conressions accedint a la demanda
dels obrers que el treball del
part comencés a les set del mali eorn que totes les bases eslaven eoordinades, no els era
possible acceptar cap modificada. ja que havien fet totes les
concessions compatibles amb
ras interesaos dels seus representats.
EL QUE DITEN ELS OBRERS
En unes manifestacions tetes
abans d'ahir a un company periodista pel president del Cornite de Vaga, senyor Piñol, digué
aquest que els obrers estaven
conformes amb alguna de les
noves bases presentades pels
patrons i que el seu desig era
transigir.
Digué que no estaven conformes en l'hora d'entrar al trehall, afirmant que el canvi d'horari al moll no serà un fet i que
ei obrers no tornaran a la feina fins que no s'aceonsegueixi
que Pbora d'entrada a les quadres sigui a les sis del mata
Creiem—digué--que els saerificis s'han de fer per ambdues parts si es que Iii ha .hons
n lesigs d'arribar a una solució.
Nosaltres seguint en la niateixa

sis de la tarda i s'ignoren els
acords presos.
ACTES DE PROPAGANDA
DEL VAGUISTES
El Comité de Vaga d'acord
amb el Sindical. Unic dele transports i la Confederada, Nacional
del Treball ha acordat celebrar
alguns artes de propaganda en
diferentes ciutats d'Espanya.
El primer consistira en un
ting que se celebrara dem ä diumenge, probablement en un dels
teatres mea céntrics de Madrid
l'allre a Saragossa.
En lote aquests actea parlaran els elements del Comité de
vaga. explicant eis motius que
van produir-la i les causes que

OBSERVATORI MF1TEDROI.00IC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
llores d'obserrmio. 7, 13, i is hores
Barametre a zero i al nivell de la mar: 7639, 7349, 7648.— Termörnetre amé: 20, 205, 180. — Termörnetre
humit: 171. 1713, 169. — Iluruitat teentesimes de sauna cito): 73. 74, Sl. — D:recrio del vent: W., SW., SSW. —
Velocitat del vent en metros per 'segon: 6 . S, 9. — Estat del cel: tapa.t — Clases de nficols: etimulus-nimbus;
camulus-nimbus; camulus-nimbus.
%empernare . ext,,,a FA a raentra
maxima: 2 17. — llthima, 1.76. — Minima arras de terna. 166. — OseiHaei6 termométrica: 41.— Temperatura muja: 190. — Precipitació aignosa, des de Is-s 7 l' ores del dia anterior a les 7 llores del dia de la data: 01.1
miumetres. — Recorregut del vent en gua lernpoL 9 quilOmetres. -- 1 /bree/ami/in, particular,: boira.

Fou trasHadat a la Casa de 1
Socors del passeig de Colornb,
on so li feu la primera cura,
ingressant després a l'Hospital Militar.
— A Can Tunis, el guardia
civil Joan Cruz , que custodiava
un carro. va ésser atropellat
per l'automòbil 8.347 i va resultar amb contusione a l'esquena i al costa t esquerre. havent estat auxiliat al dispensari «aquella barriada.
UN CAVALL MORT A TRETS
Mentre recallia les escombraries ahir el mata all carrer
de Jaume Giralt, clavan del número 29, l'escombriaire que
menava el carro número 18 del
Foment, pasearen uns individus, els guate, sense tenir cap
discussia. van engegar dos trets
contra el cavall que hada
enganxat a l'esmentat carro.
matant-lo.
Els agressors fugiren 1 el
mateix va fer l'escombriaire,
esporuguit.
Un capita del Cos de Seguretat i dos guàrdies van fer-se
càrrec del carro abandona).
EL SERVEI BE RECOLLIDA
D'ESCOMBRARIES A DOM1CILI
Ahir entrarea 167 carros del;
que fan el serad de recollida
d'escombraries a domicili, el
qual servei s'ha fet amb tota
normalitat.
LES SOCIETATS ECONOMIQUES I CULTURALS
Es deia alar, a la tarda, que
s'havien reunit les enlitals culturals i econamiques de Barcelona que signaren el missatge
adreeat al Govern sobre la situada social de Barcelona, 1

impedeixen la seva solució.
A mes a ines el dimarts
tient es celebrara una AssernIdea magna a Barcelona per tal
de donar coninte ale analistas
de l'estat del conflicte i contestar pablicament a les bases presentades per la classe patronal.
DECLARACIONS DEL GOVERNADOR
Ahir, a primera hora de
tarda, en p ebre el senyor Barber els periodistes, els manil'esta que malgrat la publicacia de la nota de la Federada
Patronal, la qual havia violenta!, baslant els alunas dels vaguistes, prosseguia les ,gestions
i que, sortosament, després de
la primera iniaressia sahavia irn
posat novament el bon criteri i
la serenitat entre l'element
obrer.
Seguí dient que totes les autoritats ceiebraven continues
conferencies per tal «arribar
a la solució de la vaga, finalitat a la qual dediquen tole- illurs
es forsaos.
Va manifestar també el governador que hacia rebut la
visita d'una emnissió de la -Federada Textil, una altra
veins que li han anat a denunciar uns desahueis injustificate, segons ells, i el presiden
de la Federada Patronal acompanyat del senyor Benet i del
capita general.
El vespre (tizné el governador que acabava de parlamentar amb el capitä general, el
qual va manifestar-li que hacia
actitud del començament i sedo rebre ahir el vespre una resgurs d'assolir el triomf.
Ei Comite,--va declarar el ae- posta dele patrona i que li tranyor Piñol— es fa responsable metia tan prompte la rebaso
Un periodista li va pregun,
del que suceeixi com a representant de •i ergani'ztielia paria lar:
—Es que els patrona deuen
no pot fer- se respaa . abl a del,
fets solats que passin, provo- transigir en alguna clàusula?
—Cree que lii ha tan seas
rets per ei estranys interessats en canviar ei calar:1er algunes modificacions en petita
detalls. No m'atçeveixo a arpaeffic del coi/Hiele.
carnentani la • tuació de la pri tes si transigeixen.
—Es ceta que els patrons
mera autorital militar declara
el President de. mebas!, ettl han estat a dos quarts de dues
Transpoet, que de cap manera d'aquesta tarda a Capitania
tornara el Cortina de vaga a pll- General conferenciant amb el
esaales a • la Capilania capita general?
ja^
—Cree que sf, pera no ho
n'entre ocupi el càrrec l'actual
i; un • asseguro.
z. pi th general pe- P P
—I si telefonem a maja nit,
1 t.t lwació di a q uel l a onda! ha
n eiat pardal, serle" ilulit aer pcdrien dir-nos queleom respecte al que hagin contestat
deseemaixer el problema social.
aseaba e: seta, at 1 ¡J e' ;nan i - els patrona?
testan!, que els vaguistes ssgui— No els ho asseguro, car ja
clin proves de serenitat saben vostès com van aquestes
coses. De vegades diuen que
anunciant la celebrada d'una
serie d'actes de propaganda en donaran una resposta al cap
diferentes ciutats d'Espanya.
dun a hora i no la donen fins
LA SITUACIO DURANT EL DIA l'endemia
1 abra es tot, senyors.
D'AHIR
—Es ben poca cocal — resLa enuncia durant el dia d'ahir
nó va experimentar cap canvi en ponguéun periodista.
—Que 'hi fareml Es sensible
retada amb els dies anteriors.
que Riza vagi complicant-se
' Circularen els carros i camions en nombre bastant crea- cada dia més 1 tingui a cada
eut, alguns cense fore,es de cap moment menys aspecto de vaga
mena.
ACOIDENTS
' El Sindicat Unir ha reiterat
Dijous, a la tarda, a l'estació
per
tal
leis ' ordres als reeaders
del Morrot, nigua del cava! l
que secundin la vaga, amenaeant-los arnb penetre mesures que muniere., fraeturant-se una
cama, un soldat del regiment
contra ella si no ho fan aixis.
Es registraren algunes mac- de Dragons de Numarseia que
hinas i fou mort un cavall d'un prestava servei
als transporta.
carro d'escombraries.
ill

•

tal!

CRONICA de
CULTURA
AMICS DE LA POESIA
Els Amics de la Poesia han
organitzat per als darrers' dies
de juny, un curaet de conferencies sobre la poesia catalana, a s'arree deis senyors L.
Nicolau d'Olvver, Manuel alontoillu i Tomas (tareas. S'admetran a l'Editorial Poliglota (Petraxol,
inscripcions espeeials al curset, per als que no
siguin socia.
Les conferencies es daran a
les Galeries Acenses (Corle
Catalanes, 670, els dies que
s anunciaran pròximament.
LA CONFERENCIA
DEL SENYOR alORAGAS
Organitzada pels Amics de
l'Art Litúrgic, dijous passat
se celebra la conferencia sobre
ele "Dos tapissos de la Catedral de Tarragona amb la histarta bíblica de Josep i
evangelic de la dona adúltera".
fi n la qual el senyor Vicens
aloragas paiesa una profundicle coneixements immensa.
En aquesta -conferencia el
senyor Moragas ita exposat
bota la ciencia del tapie, en general, i el mecanisme d'unes
fructiferes inveStigacione per

arribar a desenrotllar el significat deis dos tapissos de la,
Catedral de Tarragona.
Comença: la confenancia fent
un histarial dels dos tapissos.
els guata han passat molla
anys admirals de tothran. paró
incompresos en quan al siguien vista que no han rebut con- ficat de la materia.
L'any 1902 foren exposats a
testació a l'esmentat document,
redactaran un rnissatge dirigit l'Exposicia d'Art Antic celebraal rol d'Espanya, que li serä • da a Barcelona; horn no sapirems personalment per una
gué aleshores com elassificar~t'ida representació «aquelos, tan sols s'indis • ä dio podio tractar-se d'una allegoria
lles corporacions.
biblica.
Des Taquee( moment. pochafan dir que convencen els estudie del conferenciant busca
LES COSES, ENRAOrecerca la significada d'a-

El lector diu...

NADES.
Sr. Director da LA PUBLI-

CITAT:

qtuelìe lapissos. miljancant l'es-

tudi detallat d'ells i comparantlos amb atines lapissos.
Amb les projeccions nombroces que s'exposaren durant
la eonferencia, es pogueren seguir aquells estudie. i horn
comprongué el significat dele
tapissos.

A la pl.,a de Catalunya s'ha mstallat un modest arc o portal de testa
major que anuncia amb lktres Iluminases lExposició del Moble, a una
cara en castella a l'altra en catalä.
La interim d'aquest bilinguisme es
Imita si es te en compte airó tan poParallelament a aquest estudi.
lit de Rimar aspereses: pera ele re- cl con 1 orenci wat desenrot II ii tot.
sultats no són pas tan bons. La gent
d'art de la tapisseria. estil per
que ve de la Rambla l'epa( el retol estil i época per epoca.
en qüestió en llengua castellana. i un
En els dos tapissos de Tarcocirqüéncia creu c ite lEx sició
del Moble estìa del tot caste alanitra- ragona hi ha la història de Jodrs I le que ele selle ge rda. La gent que ve del Passeig de
Crida Ilegeis en català l'anunci de mane ei deixen a mana de Putifar, passant per la temptació
lesmentada exposició, i per tarrt te
la duna crnquest. l'arusació
el dret (le suposar que l'exposició es de
cata - anitzada. Aquest equivoc pot por- 1 el triomf de la sabiduria .
tar conilictes. El millor seria que a Josep: en rada entsolli la fil'una cara i a l'altra lanunci sigues gura de Toser) va acompanyada
bilingüe: Expesición del moble, per , d'altra figura, que és la de la
eseirtrae, de cara al Passeig (le. Grà- -"sapiencia"- Ili ha. /araba, la
cia; E.rposició del mueble a la cara ; retada de l'enteren de la dona
que mira a la Ramtaa. Aixi es ca- adúltera. establin una de
talans , d'una banda, i cl policonts, re- enneordancie s amh els erdsorlis
de la teinntacia i acusada de la
captadors de contribucions, militars i
toreros d'altra banda, tant si venien dona de Putifar.
de la Rambla com si veden/ del Pas- i Les -proirteeions que il . lustraseig de Gräcia, enfront d'aquell asan- ven la conferencia rvidenriaven
ei estanco tots la mar de contents.
l'alt conrixement que l'autor
•

J. !lace

dels tapissos tenia de la !jata,-

ria bíblica i Pepisodi evangelic.
Arnb l'estudi d'aquests tapiesos, el senyor Moragas exposa
lambe el fet curias de que havera suprimit els primilfus cristians, l'episodi de la dona adüa
tera deis trate evangelice, en la
edat itjana torna a ésser indae
dft episodi, coral es pot veure
perfectament en els tapissos
estudiats.
La /mimbrosa concurrencia

elogia en gran manera la conferencia del senyor Moragas.
que palesà una vida esmeread
en l'es'udi minuciós i posseislora de coneixements sòti,ls au-

sente que pot anotar-se roan un
nou triomf dele Amirs le l'Art
Litúrgica
AL CENTRE EXCURSIONISTA
Ahir, divendres, a des den de
la vetlla, al Centre Excursionista sle Catalunya, va tenir

Hoe una interessant sessió
projeccions, organitzada per la
acedó d'Enginyeria amb ['total
de la exposicia que celebra de
installacions hidroelertriques
Catalunya.
A LINSTFFUT MED1CO-FAR,MACEUTIC
En l'Ultima sessió eue celebrà lit,-

thai Medico-Farmaceutic el docto:Comas Camps exposà un cas d'oclusió duodenal arterio-mesenterica corr,
a complicació postoperatoria. sis-tallä
Es simptomes i fea consideracion, sobre patoginia i tractament.
Prengué part en la discussió el doctor Gallart.
El doctor Vida! Fraxanet parlä dels
grans traumatismes de la cara i n'exposä un que determioh la luxació del
globos de l'ull amb trencament d'iassos
complicacions cerebral,.
de la cara
Prengueren par: en la discussiä els
doctor Mas Puig i 13. Danés.
CLAUSURA DE L'EXPOSICIO
DE PRIMAVERA
Derna. ditunenge, a la. tarda. quedarä clausurada l'F.xposició d'Art (le
la Primavera de 1923. que sala celebrat al Palau de la Indóstria del Pare.
S'efectuara la clausura Cense redmbnia oficial i poda visitar-se fins
a les EC7 de la tarda.
LECTURA
Aqueeta itit, a les deu, el poeta targari Ricard Piqué Batlle Regirá una
selecció de composicions del sea llibre "Instante'', (l'imminent publicacié, al local de la Schola Cantorum
de Sant Just, Palma de Sant Just, 3.
COLON I ES ESCOLARS
..Amb destí a les colónies escolar;
que organitza l'Associació Protectora de l'EnsenyAnça Catalana sala rebut l'import de les despeses d'un
infant deis senyors seguents: Manuel Folguera i Duran, senyora-María Parchada de Ferrer-Vidal; senyora Francesca Prats: Vidua de
Barbey; Jautne Riiä; Lluís Guarro i
Comas; Miguel Izard; Josep 13eu i
Pausas; Ramon Puncernau i Vtladot; Josep Den i Major; d'un amisenyors Sanfeliu, Arnau i Cugat i Ricard Ramos i Cordero i senyors G. Sensat, fills. Demés, donatius dels senyors Jäume Sans i Manuel Roig i Trine.
El senyor Artur Pibernat ha tingut la gentilesa d'oferir una bascula
a l'Associació Protectora de l'Ensenyanga Catalana com a material propi per a l'organització de les colónies
escolars. EI Consell ha agrait efusivament l'atenció.

hacia donat al públic "Gala Plaeídia"; srEs ua rd vingueren "Judd
/le Welp" i "El fill del rei", i per
fi "Mar i cd".
Es curiós el fet que en Guimera va
donar a un Comité de lectura d'obres
tcatrds "El fill del reí" i "Mar
cel". D'aquest comité en formaven
part hornee com en Vidal i Valenciano. en Francesc Maten i l'actor Tutau. "Mar i cel" fou considerada
com una obra irrepresentable i es
don ut preferéneia al "Fill del Rei".
Seria interessant saber quin criteri
tenien aquells senyors sobre la teatra'itat i la representabilitat de les
obres; percute si hi ha peca en tres
artes que bici aguantat els públics
mes heterogenis i la "mise en scisne"
mes potra. mis elemental i més absurda. aquesta peca és "Mar i
cel". Aisä ho diem perquZ: es regí
com en coses de teatre el mes pintat
(le vegades acostuma a anar molt
Iluny d'osques.
En Guimen. antut "Gala Piacidia".
comença un teatre n on a Catalunya:
un tontee de grans passions. de gra:13
seathnents i d'idees lliberals. I aquesta
tendencia
nairecal
d'en
„ alGuituerä
sea ra.,_
arriba
arab del
„Mar
trent nus brirent. Abans d'en Guimera cl teatre nostre toda una sola

característica representada per Pirarre i Camprodre, especialment.
Pitarra va &ser certamen: el pare
del Teatre Catala. P ere/. quin és el
principal valor d En Pitarra? En Pitarra te obres, com "Bata'la de Reines". cona "E! campanar de Palma".
que sima melodrames. diem-ne histOtics. amb tots el, defectos i totes les
qualitats del "Zapatero y cl Rey",
per exemple, són obres calcades del
teatro romàntic espanyol. traduides a
un catalä deplorable a una llengua
sense cap s o lvhicia literaria. Les az.eje:1s. són ralees, els sentinänts. d'una
pobresa que ja escruixir ; tot té qualitat de quadro Instoric «,leimt i se
salva per una sede de traes i per la
gran habilitat (I/12 tilda en Pitarra
com a borne de trace.
En Pitarra. p.e. O. era mi h. su ohservador de certs elcro2nts super
cials de la pagesia catalana; aquest
do dobservació arriba a produir dl:Ire la seca obra algun personazge que
fa la igualé de cosa viva, pecó aquests
personatges din:re els 'sena drarnes
d ambieitt catala rural ("La Creu (le
la Ma,,ia". "les Jie: (le la Rse:eral
es C.,111,11211 dinl iie la falsedat i 'a innocencia romantica de les el/res. Ti
liraa insistir sobre rhalebtat d'en
Pitarra, i veurem que grades a ella,
segnint el mateix pro ces tale, la niateixa recepta de teatro caslella en ales
cadéncia, arriba co Pilarra a pasear
obres de gran efecte rot t ral e un, per
exculpe, "La Dida" El Ferrer
de Tall. "La Dida" és in:Efe/Midem/n!, des del punt do vista escinde,
l'obra més ben tallada ‚lii tratrc 'u
tau. A "La dida", en Pitarra Ii dan
el ho i millor d'arnie l ls tres elements
que ell maneja a!: scu tea:rc: cl r manticistne --tronat. 1cm, obsereaciens
tretas de la pagesia i el .eardlliSPIli (le
l'epoca. Al ram del saranisate és alli
on en Pitarra és més gran i mes ori-

non.
Fixem-nos en "Els Berg;--c,
el "Don Carlos"; les idees
mor i de l'anta per la llibertat de ra
nima són les mateixes d'en Celimera.
Crits anti-reaccionaris de to/a nria
se senten en cls herois de Schiller;
ell parla sempre en la Lengua del
seas herois; un esperit de prosa.
tisrne de poesia política i social hi
a totes les obres de Schiller;
és el representant me; fort dII otoment romäntic del seu tcmps.
En Guimera, home liberal
mat, fa dir aquelles coses dei "pa.
nyal i la creu tot d una peça" ira
súnen com una fuetada a es oretes
reaccionaries i aburgesades dels tomes del se :a temps i van de siret al
cor del noble.
En Guimerä per plantejar el gran
problema sentimental de " Ma7 Ce:.
tria uns demente que producixin
talment situacions extremes. /ir, da'Po
in
, la paraula , a
p.
.\iu`st
una n..")eia un
procediment és el pros:,
Schiller. ben diferent del de S:, .,:es
pcare que no necesita preparar lié
ció ni triar els personatges per id>
mar les situacions.
El dos herois d'en Glii111C771. Samt'
i
i "Blanca", per la seca
iine representen, obren al
camp amplissim per deixar Cr.a: . t,11
la seca empenta lince. per a sr d:st
cantó a l'altre, sahstjant toi
i tot el divi.
Comparen 1-0tello a amb el -Sa::F.
..
Oh: lo és un oriental
anda un ull fred i objectiu. fi pon:
anda una crueltat refinada. fa la di,
secció de la seca ge104,,,
apassionat que divaga. Den:- el en
d aquel l turc iii ha latera i . ; GaI;
mera. puna pc h.ca de'. p. • aT.t:
es sentiments Fries d',-.
ra.. De la mal-cica manf
.1!'". l'heroi lIs Beroa- •
de
Schille 7, divaga també ox. " Del
gran hiriente del sea eread.,:
ea al
- Mar i Cel a s inc
ten; de
TC1i!fi •
l'asior. di:e: d'una manera -- -,;rueis
sa i atropellada; dites a c- :-•
me'zellades. pot ,er s en s e
arni IV'
'a sensible. perl
grandida.
de trenta-cinc
aera
ti trag,:sdia d'en Guirnera eano/
i ens acapara. 1 enisiderci• C.,>-.1re
naniln CE1, ,re que representrenta-rinc anys enrera ur.1
"'alar i Cel" aqui a Catal-

aque5ta obra, con/ a obre: huirtanes.
i
idea.
Cc lt pul ii r
1, -,/,/ persona
VVE. yce
a la e,'
flama ciae Avalista lc:
mnt que passcn ci any; a•••
ma va C7c1XCZIE 1 vt ( en!
N'./igel (luir/ • "
el non/

C'e

5

Josep Maria de S:gare
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--n
ginal. Perb, resta:f poétic, la ver',
El Goveru talS Im
tat litunana. els gratis seld:rients, 1 egell de corren
MOCiÓ trägica, tot ais ' ' manca en ra,el centanari d.-. la ftinnaeie
s:a.ut er, el halla: d'en Pitarra i sic
paganda Fide".
tots c1 5 sett cometneoranis; aques'es
A/1111 agur,: motiu
cases, les hacia d'olorar i les leiva
record:un e1s
de dur a l'escena un altre
(1-nts. ia remarcar que cl
gel Guitnerä.
En Pitarra hacia fet un teatro de no Cs cl qtrm crdMäräne:-.:
cremo plely iens, fals (le cap a pene cenfonent el fct de la scf`41.
per dintre, amb un vestit i una pell, carió ami-, la iniciatiet
cama. i que aquesta
però frescas i tn pintats. En mig d'un
llenguatge infame ac'aparat de cas- ' snment a un catala Rail/
Ramon Llull va esposa r el pe"'i!
tel l anismes. seta la paratta tendra, cl
mot agut. la hiel issima dita catalana. ment inicial en una de les seres obre,/
En Pitarra hacia fet un teatre per treballa ardidamcnt perqui el VJ!,
rn
satisfer les necessitats d'un públic ca el portés a la practica, i anys
tan!, tal altre català, alsncuuy uitnet
que s'acontentava anth molt poqueta
cosa, que encloia tot el nión dintre hre d'una significada familia
la seca xicreta de xoccaata, la seca na. Sant Francesc <le Borja. el recala
mica de passeig. la sexa eixida. i les li va donar forma i aconse gul que
traduis en el Set que uI present
medre xa g arderies de veinat.
l iliG • Mner: es el primer heme 'le comtnemorat per hacer estat u n de,.
instrumente de mis f,,midabie
teatre que s'adona a Cata'unva
aria dr civilització, portant
resieencia d'un tnón mes amnle:
primer que descobreix l'anima de cristal a les contrades ITICE
l'horne amb totes les seres passions i ; del elan.

D'enlato, 16d juny da i023
_

LA PUBLICITAT

LA MUSIC
L'ESCOLA VIDIELLA
El vinent dijous, dia 21, a dos quarts
de ieu del vespre, tindrà Boa el lestiva i de fi de curs que celebren anualfaene els alumnas de l'Estola Vidiella.
Aguase any la fasta revestirá una
extraordinaria solemnitat, ja que tindra Roe a la gran sala de concerts
del l'atan de la Musica Catalana, haetaa-se escollit un bonic programa, el
v..: será executat pels nens i nenes
deixebles d'aquella Estola.
daquests dies comenzaran a repar7,r-se les invitacions, essent d'esn que, igual que en anys passats,
e es rema molt concorregut per
a . Agides familias.
AaSOCIACIO D'AMICS DE LA
MUSICA
(•'NCER.T DE CLAUSURA DE
hi
CURS
aesta Associació ha volear araa seca tasca en el prasma curs
solemnitat, donant una audició
h Novena Simfonia, de Beethoven,
el concurs de FOrfeó Català i
soliste; senyoretes Anclreua Forne:., i Concepció Callao. i senyors
En a Vendrell i Sandro Grift.
a dificultats que ofereix
a'aquesta obra formidable han im2.: .• ] sempre que fos prodigada en
zoncerts i aixä fa que hi bel vere, Je expectació sature que és aflatecia s. la sala del Palau es veié
ce-ala d'un públic àvid de lliurar-se
3
suggestió sublim del gran "roereí de la Joia".
Tot s'ha dit ja a propósit daquesNo mancaren, quan es
ia
ren les primores audicions, les proescs indignades deis filisteo, ni els
na7.antaris grotescos de la pedanteria.
amb aire de perdonavides, concc...ax que hi ha "algunas espumes de
gu, - " a la partitura, tan poques, perä,
ga .: no cal preocupar-se de cercar-les;
a. atribueix a la sordera de Berilios:: les equivocacions que descobreix
e: clara i troba que la masica mar.
e: amb el cap i no amb eta peus. I
.ra un altre escriu que "els amics
B,e]hoven—que li han acensede publicar aquesta absurda peal,
de segur els més crucis encmies
:a seca reputaciä..."
7 , 1 !malta els més apassionats
més tatat de tots els irr- i !e: plomes vibraras d'un
darr Wagner tremolen d'emo,71 parlar de l'obra cabdal (lel ca'. R.,cre podria afegir-se, dones,
í' . e]agnifics comentaris que l'estudi
partitura suggeria al mostee de
uth. el qual, davant les págiacs
írtals, sanglotava i ploraca, porla el fervor de la seca admiracia
"vritable estat mistic".
Ir ha, certament, res d'exagerat
. It
exaltació. Les emocions que
du la Novena Sin]. saa d'ordre tan elevat que, un
• ap.a-nnentades, no int evocar-se
Le Beethoven sanco que el més
--al ,e.tirnent de respecte, quasi
-- re aubiami arnb un nimbe de
s rencor; va durar la gestamä
gu, representa. musicalment,

'ara

cuanalant de l'evnlució del
que té, demés. rica alt semi!
•: caven mostra con:tanta-lene el
• dca:ear una de Ir, 5eves gran.;
canear
i és granTjas
atacle que en aquest sentit en;
en,: la , av-r.
fertalcsa.
,errpre erre un instant de recaivari TI': es la 5,1 Vi:11
rsal:"zar aquest nrr.Vn sit;
1 cepas bassa i g is sof7:ments
A la fi, "pe- her, manh'ari, el dol. a. fet linnie, al
1 tin'n refusa la joia, crea la
:1 mateix per donar-la al rnón.
7] a amb la sera misèria, com
• • st eec tic, dia en un mot mag- , urn de la srva vida":
aria pl31 snfrimant."
a 5 ilaarpret s posaren en le, de ars parts respectivas, el
-en amor i la direcció dcl mesfati semme segura. No tels
• aas reeixiren amb igual jaste7 ,. , l'etnaci4 que produi el fifar chFdar alean deseqtalibri
• al comenearnent
Catala por campear com un
a, Iras exas aquest concert,
,n lamba el; distingits soEstes,
sr,ftrcea ben arosos d'una
tremadement dificil.

S.
L'ATENEU
12 va lente !loe al Saló
‘ I P : ,.:0,1-3CeNalori
Jineta aun el cinque
que
3
' rial coe
nnli,.at, a 31endelsshon,
Se . hurnann i (Jade, a
dels senyors Bergutló,
Sagrera, plano, violí i
respectivament, sorpúblic sumament satiafacurada interpretació
obres .executades per a
.1in sol i violoncel i piadia 13 va repetir-se al
, - catre el concert donat el
mes de maig a! Palau
Música Catalana pel
1.,fantil de les escoles que
.•Iteneu igualadí.
1. , -ala presentava brillant
i el programa, compost
i!! 25 cançons. va anar desgra4 1-se en mig del mes fraile
titisatasme
? l a d'ésser diffeil assolir una
a ctuada interpretació, i el
•
meravellat, obliga a bi• grannombre de cançons,
55 flt el mestre Borguiiö i els
leu s d e ixebles calurosament
t ata i aplauditti.

fluirá a eilrrec de la robla '1.a Farnema", de Santa Coloma de Farnes.
¡ti ascictil -no Pe raonal i tats de Barcelona i la casa Pethe Freres,

El senydr president de l'Ateneta, N'Emili Sabaté, va dirigir
a paraula a- l'auditori i va iniciar la idea de dedicar un heme'.
natge de gratitud 14 admiració
al mestre Liorgull6 i els seus
alumnes, i .1a festa Na acabar
arnb l'Himno Catalä de l'Apeles
Mestres, que el públie va escoltar a peu dret.
D'una petita conversa titiguda amb els petits cantaires, en
Vaill lt-eure la impr'esiS
que si totes les escotes de Catalunya procedissin cona les de
l'Atctieu esmenlat, la Iliberlat
de Catalunya s'imposaria per la
fores de la cultura, l'arma lits
formidable 1 mes temeda per
tota mena d'opressors.
Diumenge vinent, a dos
quarts de sis de la tarda, tindrä
lloe a' la sala d'audicions de
l'Orfeú Núria un concert extraordinari, dedicat a Hurs socia prolectors.
CULTURA MUSICAL POPULAk
Dedicat a les famLies dels infants
que integren les sa yas classes, dona
"Cultura Musical Popular", al seu
estatge social, un petit festival de
cançons, cançons amb gestes, i danses populars catalanes, prenent-hi
part 1 urs alemanes propis, dirigits
pela seas respectius professors, aenyor
Rigall Casajuana, Neus -Gari, Maria
Benaiges i Montserrat, el quals amb
amor i inteligència aconsegueixen fer
dels petits intèrprets veritables mestres en el cant i la dansa popular.
No hi ha dubte que amb aquestes
festes intimes, periädicament celabrades, fa Cultura Musical Popu'ar una
bella tasca en bé deis nostres homes
del denla, car a Fensems que alegra
cl seus tendres cors purifica el seu
esperit. Aixi ho hart de cornprendre
tots els bons catalans, com hu compeengueran els assistents a la fasta t
ho demostraran amb el seas entusiastas aplaudiments.
L'ORFE() GRACIENC A L'ASIL
DE SANT JOAN DE DEU
Denla, (lit/manga, a la tarda, tal
cam salaria anunciar, lOrieó Gracieno donara un concert dedicat als
nens acollits a l'Asil de Sant Join
de Deu, el qual són convidats tots
e's simpatitzants amb aquella Santa
Casa. Totes les sales i dependencias
de dit benèfic establiment podran ticser visitadas des de les quatre de la
tarda fins a llora de començar el
concert. S'ha de fer present que els
tramvies que porten a l'esmentat Asil
i que s'aren de la plaça de Catalunya
san els números 12, 14 i 15, deis
quals la Companyia en posará servei
extraordinari.
Veas an i el pregrama que sera cantat als jardins de l'Asil
— "Vollant la SePriwc,
Ba'cells; "Sota de lolm",
mera
Morrra ; "Caneó del lladre", Sancha
Marracn; "Muntanyes regaladas'',
Barbera ; "La fila del marxant", Camelias Ribó; "El maridat", Pérez
Maya; "La Marc de Dru", Nicolau;
"Les tifus que e, fonen". Morera.
Ser , r1 fast. (Secció d'h o mes). —
"L'emigl-ant", Vives: "Caneó de
nois". Grieg.
Tres 5CCCiOn5. — "Auca gertna
meul", Waelrant "Lin yera". Lully;
noite na eina do trigo", Montes; "Nocturn", Balcells: "La mort
clv lesenla.", Niccdau; "La sardana
de les monges", aforara.
CONCERT
diumen ge, a la tarda, tindrà
II-, a la Sala Mozart un concert a
arree de les senvoretes Assumpció i
Jci,vna Cambra, Maria Rodergas, Iansa Zabalza. Francisca Argilagós, Maria Kaupp, I'ilar Saforcada, 'Montearrat Mora, Carme Verdaguer, Enriqaeta Coral, Delors Pasté, Dolors
Gallardo. María de Sentmenat i Güell,
Ro-a Serra. Trinitat Brunet i Rita
Bra,a, deixebles del pianista del Trio
de Barcelona, En Ricard Vives.
• .•
Asan. dissabte. a les deu de la nit,
al local de la "Schola CantOrum”
Sant
el: permutas Montserrat i
paep Maria Rehe, pianista i violinista, re s partivament, donaran un concert a hne del programa següent:
S mata en !a menor, de Schumann;
"L'avella", de Schubert; "Chaneon
Unas XIII" i "Parara", de Couperin-Kreisler, i " Ronda", de Mozart.

!

Les

sardanes

Pral iliumer,ger a la MI

esta

anunciada al Centre Autonomista de Dependents del Corriere i de la Indústria una extraordinaria audició de sardanes, per la novena i notable robla "Antiga Principal", de La
Bisbal.
FESTA DE IA DANSA CA.T.tLANA
Organitzada lier l'Esbart de Dansaires de l'Orfe6 de Sans. distrae/4e vlneol se celebrará una festa, que durará
tot el dia ; al matf hi haara -nia bailada do sardanas amb an eso giit pro g rama ; a la tarda, una acmé(' de balle
i a la nit, una ultra hallada de sardanas, ha part musical anirà a cartee de
la cala "Barceluna".
ESBART FOLKLORE
Di nmenge nquest Eshart relohn el
Una testa a Igualarla. Ratee a l,.res ball;
será dansat el "Ball de Crespones",
per primera segada despres de 20 aspo
'de no has-er-se ballat. 14 nart rumieni

RALLARES
Dixsabte a l a nit:

Joveutut de Les Cor'e, pinta Conced.dia. Cobla -La Prinripal de Perderla".
Diloncage al mati:
Ateueu Nacionalista "Llibertat",
Carrer Recaían, entre Ma-ia) i 'ramarit. Cobla "La Principal da Terrassa".
Diamcage a la tarda:
Fourent de la Sardana, kenen Obrer
del D.striete 11. Cobla, "Barcino".
Grup "Nou Earcat", carrer Tamarit,
Bar Amigó. Cobla, "Art aludettl'. , de
Sant Cotona
Diumenga a la reit:
Crup Nou Eselat", placa de l'Angel.
Cobla, "Art Musical", de Sant Cotona
ELS MONTSERRATIN n;
L'Agrupació Nacionalista "Els aloa:serratius" asiliatiril a VApiee (la la
Sardana de la font de les alongaa. Des
convida, a ti:as
seus FCcis.

IV APLEC SARDANISTA 2 LA.
FONT DE LES MONGES
(Montalegre)
Organitzat pel benentrit Foment da
la Sardana de Barcelona ouguany it
dia P2 de juny se celebrara el IV Aplec
a la font de les Monges ,
matt, a la taut de les Monges "I.a
Principal Barteloullua" eseeinari lès
següents saidanes: "Ani Marea", I'.
Ventura ; "Intima", Serra; "La Mai.
nada", Morera. "La Principal da Cansa de la Selva" executarà "Toe
ció", 1'. Ventura t "Detectada"( Serra
"Serra amen", Morera. "La Priueil.al
de rentada": "Per tu ploro", 1'. Ventura ; "La l'ufana Empordanesa", Serra ; "aluntanyenea", Morera. Les tus
cobles:
i fa sol", Botey.
A. la tarda, a la font de les Mangas
"La Principal Itarceloulna" exeeutara
"'temor de pelona", Rigau; 'Voltat
la foguera", Serrar ; "Cristbia",
"Ca t a rineta ", Botey ; "Capvesprada",
Gratacós. "La Principal deja-ea" exetintará "La molinera de Flassr, Ju nt el/ ; "La molinera i el rntisic", Blanch
L'ametller", Botey; "Flors de ginesta", Pujol; "Sol ixeát", To,dra. "La
Principal de Perelada" execra; a "
cantament", Blanca; "La sardana Co
Ilipoll", Botey ; "La font riel Llort",
Morera ; "A punta de dio". Alfonso;
"El pastor enamorat", Blatieb.
A la alt, a ea la Ciutat 73r.dalona
"La Principal Barcelonina" Executara
"Monlserrat", Besen; "Les noies
Prat de Mollb", Juntit; "L'hostal de la
Petra", Cartas; "La filosa", Mercader.
"La Prineipal de Cassà t.pe dolen",
Cervera ; "Dalt les gabanes" Garrota;
"Prestunideta", Salsas; "Jony", Carreta. "La Principal de Perelada" osecatara; "Elisaa", Serrat "La viudeta",
potey; "La font de l'Albern", Morera.
Les tres mides: "La Santa Espina",
Morera,
A Badalona hi !muna un aerveí d'auIns per pujar a Montalegre, aixf con] a
Mollrt.
Atonal' Emporilans, dissabte a la
nit. Cobla, "Principal de Cassa de la
Selva".
Centre Excursionista "Rafel de Casanova'', diumenge a la tarda, plasa
Diamant. Cobla, "Catalunya".
Pen ra de la Dansa, Universitat Nova, diumengo al inatt. Cobla, "Cataläfl i a ... A profit del monument a Ea
Pep Ventura.

Els Pomells de
Ioventut
PAVELLO DE NENS A L'HOS-

PITAL DE SANT PAU I DE
, SANTA CREU
En la subscripció del Pavelló
nens que taran construir els Pomeils
de Joventut de Catalunya a l'Hospital de Sant Pau i Santa Creu, poden
contribuir-hi tots els ciutadans.
aún sols els cabals dels Pomeds els
que cal reunir •depressa per aquesta
obra.
Per això es sumen a la subscripció
ajumar/re:as, escotes, associacions
particulars; per aixe, cal que tothom
que senti caritat pela infants malalts,
no daixi de contribuir a aquesta gran
subscripció popular que ha de servir
per la gran tasca de construir ant Pavelló al gran Hospital de Catalunya,
aixecat a Barcelona sota el nom de la
Santa Creu i de Sant Pau.
Els donatius poden fer-se fàcilment
i amb comoditat.
Totes les sucursals de la Caixa de
Pensions reben quantitats per aquesta
obra, i tot ciutadà pot fer directamem
1 ingrés. Els Pomells tenen ()berra
tuna llista de donants, on poden anar
els que vulguin fer petits Iliurnments.
Tot pomellista Id una Lista per outplir, per sumar les voluntats de tots
els coneguts i amies que hi vulguin
cooperar, en be del próxim.

En hm hl doctor Puig i Sois
El banquet til prestdent del
Sindical, de Metges de Catalunya, doctor Puig i Sais, lindrá,
!loe al Metropolitan Hotel 3!
fila 20 del corrent, a dos quarts
de deu de la ~la.
El Sindicat fa avinent que
Papal ama que s'obseequiarä el
doctor Puig i Sais no te altre
objecte sinó teeddinonar el aett
afecte al president i al melle
que araba (l'esser honurat ainb
In confianea popular.
A les (decirles del Sindieitt
(Santa Anna, 28, primer), PS
despatxen els correSponents tickets.
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Esxegcjirne.nt set ies:yeogrr arn
min'i sa s sJzt
onsa ciconi
Ire sclecgGr
alada per r,
nomenada "Unió Notarial", seran
rigits a V. E. sengles telegramas per
dernanar inmediata publicació Reg'ament, mcorporant-hi tot o pare programa d'aquella. Junta directiva Collegi Notarial de Barcelona compito:u
ineludible delire de dirigir-se a V. E.
ala el major respecte i confianea en
la seca serenitat i alta visió prevel'atenció
sobre
nint-lo i
greus wats i en:tí:lates que han d rsdevenir de l'implantació d'aquelles
ref times inspirades unes en utópica
conceptes sobre funció de la fe mafiaca, no adrnesos mai en les nostres
Ibais ni en cap legislació estrangera i
altres en meres conveniències particular; presentades aun!) artificiosa fraseologia. Tals reformes causaran la
desorganització i decadencia del Notariat i perjudicis funestos al pers-ei
públic aguditzaran la crisi económica
i social d'aquell, augmentant-ne el malestar, despertaran nous modus de distärdia, arruinaran la Mutualitat i
agreujaratt els mala del intrusistne i
agaeepament, que tothom día que es
vol rernelar, quan precisament és notori que han ores majors proporciona
a mesura que s'han anat dictant d uposicions contraríes a l'essència
la institució restringint els torns d'oposicions, estimulant el trasllat
funcionaria i negligent eir absolut
Ilur identificació amb l'esperit, manara d ésser, costuras i necessitats juradiques del país en el qual han d exercir
Ilur delicada missió. Sigui el que sigui el nombre de telegramas i d'adhesions que retan, 1 Collegi de Barcelona, inspirat en la seca mai desmentida
amor a la institució notarial, i apuntalant-se en la importancia que li atribueix cl comptar amb el major nnmbre
de places demarcadas i major contraelució en instrumenta i en folis, proga respectuosarnent a V. E. que no
adapti raso:vejó sobre reglamentació
nntarial ni publiqui cap modificació
al seu text, sinó després de practicar
una ampla informació oint tots els
collcgis territorials i les Corporacicns
oficials, Cambres Propietat, Cernera
Indústria i Assaciacions Banca Espanyola, que doré ocasió per manifestar-se a l'opinió pública que, fino ara,
no sha pronunciat ni ha deixat sentir una sola vea a favor del programa dc la Usriní Notarial. Li reiterara
testimoni de con s ideració i respecte.
"Borras de Patata riega. — Dattnia
Baffle, censor. —Aguirre, secretari.
—Sasot, tresorer."
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EL DARRER VOLUM

Acaba de sortir el volum
priin de la "Fundarid Bernal
Melga", ( . ontenint, lea "Vides
d'homes illustres", ele Corneli
Nepos. tradult pe] doctor Manuel de Montoliti. Forma un
gres voluta de 340 pagines, bellament impres. Entre els ( (11-nentaris que l'obra de la Fun(hirió ha suseitat entre els filtdogs. est rangers mereix esment el que eseriu en "Le.
Temps", del 8 del corrent,
m e stre de la critica de textos,
Mi', Lewis Hasch, professor del
Collegi de Fierran i numere tire
l'Institut, a prod5sit del follet
oa el ' director Joan Estalrialt
exposava les fina.i.tits i metod e s de la fundarió:
La secció catalana funciona
sota els auspicia ele la patrintina Fundaciú Bernal, Melge,
(mal, junt arnb l'edició, ha pu.
blieat un remarcable prospecte, o Mes aviat una professid de
Le d'una vintena de pagines, plena de suggestions i que pul as ser tema reflexions per qualsevol que es preocupi d'una
educació nacional.
Que esperen de Hurs adiciona
els catalana que 'octipon d'a quest problema? En primar terma, es clar, l'embelliment
Ilur idioma al qual cl passat bis(
thric no ha ratat pas gaire fa-

vorable.

Els eatalans compten,
nosaltrejf. mateixos, concixer-se
millor cilneixent els comuna er!gens Halitas? SI, c.ertarnent,
ró això no és pos tot; fixem-nos

lambe, que, publicaran

igual-

ment autora grees; les dues
teraturea antigues són conside.
l'altea en un peu d'igualtat
l'entusiasta prospecte, i no tubs
tale aquest document gairebe és
en llati; precisament, perque
gairebe es en Hall es que l'ha
pogut desxifrar :.quest servidor
vostre.
L'estudi de les coses gregues
estimat indispensable a
Barcelona. Es que la fundaciú
Bernal Beige té molt altas aspiracions. De la cultura no solament !latina sine, lamba de la
erega, n'espera per Catalunya
un eixamplatnedt espirittial.
Per mitjtt d'aqueates traducCions i d'aquests textos pretén
rematar alta que ella anomena
la renaixença nacional i això ho
diu amb fe. Amb fe tambe parlaven els homes del gran Itennixement.
La fundació Bernat Beige te
rnö. Pila ha senlit, ha endevinat,
que al pensament revellit (l'a(
quest segle 1 1 cal rey:mentar-se
en la f raseor pensament norail, que Pelaboració de solucione arxidoetes es instructiva,
per() que, tambe ho As igualment
deseebrieleet de P reidemee t

que el sentit de la histbria intelleettial se'ns escapa si no di.
rigiin
tant en hant un esguard direete
.r.iracle grec.
Ea Franca pot diferir de Catalunya, pern la bella confiancit que anima els ru.stres venia
! es ben convenient (le coneixerLi, Tant de bo que pugui esser
objecte de meditacio per als
francesos que no confonen una
educaeid amb un ensinistrament.

Del

Municipi
CONCURS

municipal de
pares i jardins ha aeordat enearregar a la Direcció de Parca
públics i .:rbredes que formtni
les bases d'un coneurs per a
La Ponéncii:.

l'adqu.sició de terrenys destinats al Parc de Pedralbes, dins
la zona compresa entre la carretera de Sans, l'Avinguda
Pearson, el poble d'Esplugues
i la Serra de Sant Pere Märlir.
LA COMISSIO DE FOMENT
Han estal formuladas a aguasta Comissid les s e g ue n ts mocions:
Dels senyors Domenec, Torras i Duran perquO es formuli
un projecte per fer possible el
pas per la Riera Blanca, en
temps de pluja, amb el fi do
facilitar l'accés Gran Escolar que l'Ajuntament constituex prop de a ir,ateixa.
Del senyor Tomäs perque
destinin 2.000 pessetes per reparar l'empedrat del earrer de
la Constitució (Bordela).
Del sanyor Tatseil perqua
s • inslatlin provisionalment els
ulls necessario al Viatluete' de

"Vaticana.

dant eme portava abric i ignorhnt ai
portava cap pistola. Afcgi que va
sortir en persecució l'individu que
corria i que després van seguir-lo
una militars, poaent-io agafar.
El presidem mandesta que renint
en compte que amb una noca Suspensió seria la sisaría cegada que
sauria
suepés, i que, d'atraed ans',4
h
la Llei, continuará la vista de la
causa donant-se lectura a les denlaracions.
Després de la prova documental,
cl fiscal pronuncia un informe co el
qual demana al' Jurat un reredicte
de culpabilitat per al del 1-maque.
El Retrae defensor dentaria, pel
contrari, la deelaració de la innocancia del seu patrocinat i la consegüent
inculpabilitat.
El president fa el resum excitant
els jurats a fer justicia.
I el tribunal popular, després de
la deliberació, dicta un veredicte
d'inculpabilitat i la Sala, sarna arces
dir a la reviste:, soLlicitada pel fiscal,
h_ , absolt Iliurement el processat Joset> Dista.
ASSENYALAMENTS PER A
AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL

Sala pritnera.—Vilafranca. Desahuni, Montserrat Ventosa contra Joan
Soler i 13atIle.
Sala segona.—Unicersitat. Embargament preventiu. Antoni Fasanelli
contra Carne Tornen
Sala tercera.—Concepció. Incident.
Cartas Deutsch contra Jaume Bachillena.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera.—Les Drassanes i
Vic h. Tres orals per lesions.
Secció tercera.—Llotja. Corrupció
de menors. Isabel Arrió i una altra.
Jurat.
Secció quarta.—Sant Feliu. Contra
els drets individuals. Roc Mas. Jurat.

Dels senyors Cararach i

Iglesias perque s'installin born'
beles elèctriques al carrer de
Da lmau.
Dels senyors Santamaria i
Escolä inte jessant ala instan:ció de la illuminació corresponent i eoLlocació de voravies
al carrer del Canigó.

VISITA
Ahir visitä senyor alcalde
el director do treballs anatómica de la Facultat de Medicina, senyor Joan Väzquez Satis,
invitant-lo en nom del senyor
daga a visitar l'anposiciA de
treballa anatómica executats
pels deixrbl e s do primer i segen curs de 'la Càtedra de Tacnica Anatómica, a carrec del
doctor Antoni Riera Villaret.
VISITA A L'EXPOSICIO
visità els jarAbans
dins de l'Exposició de Barcelona i PIS Palans l'Ad Modem i de la Indiístria, el &legal de la Fira de Mostees 1:.3
Sant Sebastia, sanyor Pero sa¡maqueta. el qual va fer gratis
elogia dels trehalls que lit ha
realitzat s.

Crónica judiciäria
AUDIENCIA PROVINCIAL
VISTA D'UNA CAUSA PER
ASSASSINAT
VERF.DICTE D'INCULPABILITAT
Aquest tarad, a la secció segona,
s'Ira celebrat la vista de la causa per
assassinat d'Anfäs Cortinas Tapias,
contra Josep Dista Pérez, la qual
causa ha estat suspesa cinc vegades.
Aixó ens estalvia de repetir les
conclusions del fiscal, per haver ja
estat publicadas.
Interrogat el processat Josep Disla Pérez, din que te rint-i-tres anys,
que és solter, dependent i que ha cctat processat.
Nega tota intervencia en el fet
d'autos, i diu que aquel' dia cUrrer
en persecució d'un al qual seguían i
despras va resultar qu.. cl perseguä
era ell, refugiant-se en un portal, on
va remetre la p:stola..
Comenearla la prora testifical no
compareixen alaurici Subas i Joan
Cruz, els (mala eren soldats i han
sigut Ilicenciats, ignorant-se la sera
residancia en l'actualitat.
Dídac Puig, soldat del regiment
Vergara, concia el processat parque
el dia (l'autos, anant en el carro del
regitnent amb altres companys va
sentir crits de "agafeudo que ha fa
un crint' i va veure córrer el processat, al qual van Merar.
Arseni Torres: nomes va sentir els
trets i
veme córrer dos hostias.
Silici García, paleta, company ele
l'interiecte,
qual declara com Fantenor,
Antoni Martínez: diu que catara
cn una finca des d'en es veía la casa
en construcció; va sentir els trets i
va retire un limite que fugia, recor-
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CRONIC A
SOCIAL
ELS MLIL.LUAGICS

El Sindical Lliure Professionat Metallúrgics fa avinent
que essent molt limitat el ternps
per a la revisió de carnets, ala
ampliat el termini de revisió,
fina el dia 15 del corrent mes.
Passat aquest dia sofrizan el
recàrrec corresponent.
'L'AGRUPACIO MUTUA DEC
COMERÇ 1 DE LA INDUSTRIA

La socletat de socors mutua
a la mort i a la imalidesa,
Agrupacid Múltia del Comere i
de la Indústria, ha lliurat al
president del Consell de ministres d'Espalya una instäncia
sollicitant
nomenament
senador vitalici a favor del seu
president, En Josep Zulueta i
Clomis, per a obtenir que els
Mements mutualistes tinguin
un representant, en eta Poders
legialatius de l'Estat espanyol,
i unint'llur petició a la d'altres
importants elements del pais.

COMISSIO MIXTA DEL TRE-.
BALL EN EL COME115
BARCELONA
Accedint a les reiterades ins(anejes dalguns patrons quo
soIliciten es prorrogui el termiial fixat en l'adiete del dia 6
tau a :a t:ernesa
.-wrre
(le les fulles dalles i baixes de
dependents o empleats, per a la
rectificació dele Cons palronals
i obrar del any 1922, es concedaix als comereiants dols sis
grillas del Comerc, d'aquesta
ciutat, una prórrog,a fina el
proper dia 2,) del corma mes;
passada aquesta data s'imposarao/ 'In's sançions que determina el lt. D. de 3 de novernbro
als que
de rally
Sita tira complir el que ordena el
dit 11. D. i la sudó provincial
d'estadística d'aquesta cm, .:al.
I3arcelona, 11 juny de
1023.—E mag:strat-president,
1-'tip Gallo.

PALAU DE LA
GENERALITAT
UNA VISITA
Una comissid de la Fira de
Mostres Sant Sebastiä, en
representacid do l'alcalde d'aquella poblarle, estat a visitar el senyor Valles i Pupals
invitant-lo a l'acte inaugural

de la

Farn.
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Be CHIallillya
LLEYDA
Examens de gramatica catalana.—
Baralla.—Vaga de paletas.
A les Escotes Normals dc Mestres
d'aquesta ciutat salan celebrat els erramans dala alumnas que concorren a
les classes de català, patrocinadas pr
la benemérita Protectora de l'Ensenyança Catalana, a cauce del krofessur Jasa; Sana. El tribunal fou p-esidtt per rent lene filbleg Ea Pompeu
J'abra, cl (dial tingué ocasió tN comprovar la profitosa lasen deicatotIlada por l'esmentat protesser,
El resultat deis examen!. ha CStat
el següent
A la de nois: Excellents. Josep Catsafont, Eugeni Balaayä, Enric Capdevila i Josep Lloret. Notables, Josep
Bernardo i Frederic Garrabou. Aprovats, Pau Gasset, Pau Espanya i Joan
Tor.
A la de noies: Excellents: Mari;
Renyé, Maria del Carme Rossell, Júlia Andreu i Maria Pujol Notables
Ramona Burón, Montserrat Marta
Montserrat Trigínez, Enriqueta Sah
i Dolors Boyé. Aprovats, Concepció
Estere, Josefa Bohiga, Dolors Connudella i Teresa Giné.
— Amb gran solemnitat, diumenge
passat, a les deu del mati cantá per
primera cegada Missa a l'església
parroquia! de Sant Llorenç, el reverend Josep Besa Benet, procedent del
Seminari d'aquest 12asbat.
Apadrinaren el nou sacerdot els seus
oncle; Lluis Gene Realei i Anna Querait de Gané, glossant les excelléncies del sacerdoci catòlic el seu cosí
reverend Daniel Salvadó, mestre de
cerimònies de la Catedral basílica de
Barcelona.
— Ahir, al mati, a quarts de deu,
es produí a la plago de Sant Joan un
fort aldarull. Era que es barallavcn
dos individua anomenats Joaquim Sant.
aso Pastor i Victoria Murneza Aznar.
De les paraules pastaren als fets.
El segon agaf à pel coll el primer amb
intenció d'escanyar-lo. Joaquirn aconseguí lliurar-se i s'apodera d'un gani•
roe de grane dimensions que hi havia
als quiosc de carn conegut per la Llima 1 l'enfonsa al cos del Victoria.
Dos sergents de la guardia civil que
per atzar passejaven per la plaça, agafaren l'agressor, el qual bou portal a
presancia del jutge i d'allí a la presó.
El ferie fou portal a l'Hospital.
Els metges diagnosticarea la ferida
de greu.
- La vaga de paletas que baria de
comenear dilluns no es realitza porqué
al Govern civil no en tenien cap noticia.
Els patrons s'han reunit al Careta
Mercantil, acordant accedir, en part,
a les demandes obreras. Estan conformes en augmentar-los una pessete
diaria de jornal, penó els obren en
rolen dues.
Es creenea generalitzada qua el rol-ID:me no arribara a esclatar i que al,
anua jornals comenzaran de regir des
dcl 25 el'aquest mes.

BORGES BLANQUES
Vària
Diuménze vinent els alumnas rlu
l'Esaola dr1 C. D. It amh ia collaberacha dels del Liceu Escolar de Lleyda. cele/narria un festival de ti de
eurs, eantant diverßes ,mnenns eatala
nes amb restos. iii manirá pare el
Chor "La Pica-a", d'aquesta datar, ama
la seca ,eacia de nos i noies.
— fa entsferneia que dirtmeugc
vinent ha da donar el senyor Iduarto
a la Ilibliéteea Ira e,tat ajornada novament fins l'abre diumenge.
- Al g uns joves nacionalistas repartiren dios passats la tulla %obstat
"L'estrall en les animes", darrerament
apareguda.
— La (hurera victòria d'Acci6 Catalana ha estar arndt favorablemeur
eocuentada en aquesta ciutat: de cada
dia sött mes les situpa:ies amb qué do
lista la novena entitat de parriores,
entre cIar elements naeionalistes d'aquí.
- La settuana passarla fou anearrat el jale Eu Jobep Viles, que garlito
de multes simpaties ; ara garulla de l'actual baffle i catara empleat a Casa la
Ciutat.
Diumenge pasaat a la sala d'actes del eollagi (le pares eaputains Mima
ßeg é u coneert per a les facilities del::
orreonistes el novell Orfeó Borgene.
ahoga un altre ixi'. Són ruolts els orfeonistes i socis prs teetors que es san
iascrivint.
REUS
Naves comunicacions
Drena a les gestions del ria, e a' a
Corts per aquesta circumscripcio, scnyor Eduard Recasens, prop de 1,
Companyia de M. S. A., des del proper dia primer de ju iol circularan entra Roda i Reus dos nous trena "Leugens'', un d'ascenderle i un a'tre
descendent.
El primer sortirà de Ruda a les
2(1,23 per arribar a Reus a lei 21,14
i combinará en la primera de leb ditea
poblacians amb el tren que surt
Barcelona a Ira 17,28, passant per Vilafranca i aquest a Sant Vicene amb
el tren que surt de Barcelona a les
la„t ), passant per Vilanova.
El .segon sortirà de Reta a les 6,
per arribar a Roda a ICS 6, 4 7, combinant an:b el 340 a Roda, per arribar a
Barcelona a les 10,06, per a'ilafranta,
i aettest a Sant Vicens combinara amb
el 542 que passa per Vi,anova.
— El sei de. Tivissa senyor Joan
Ciurana Güell ha presertat instingla
al Govern civil d'apuesta provincia
sollicitant autorització per a establit
un servei públie setmanal per a viat,

LA PUM IGITAT
- — —
gers i mercaderías, amb un camió, entre Tivissa i Reus.
— La joventut Nacionalista Republicana crida als seus socis a reuma
genera pel proper dia 20.
Aquesta reunió ha despertat força
interés entre els socia daquella entitat.

EL PARLAMENT ESPANYOL
Al Senat segueix la discussió del missatge de la Corona'
Al Congrés s'anuncia una interpellació sobre la poitica
catalana i la situació a Barcelona

—SANT FELIU DE GUIXOLS
Noticies varios

Dissabte, 16 de juny de 1923
gueixes o deixes

les negoci a .
dona que portaves aneb abd_

el-Krim?
—No les seguiré.
—No l'ha conveneut o me.
vencerà encara el ministre
d'Estat?
—No pot ésser; no deuésser,
S'interponen en el cerní mollee
coses que eón obstacles, que
allarguen I que tan eixorcs lote
els metas eaforços, mal jutja,
— I per dir al ministre
dEdal quines eón aquestes
sets has vIngut a Madrid?
El moro contestà energleament:
—He aingut a Madrid, de pas
cap a Barcelona, on estaré paseats tres o quatre dies.
--A negocis? Es eles!
—Si. Cal guenyar-se la %hit.

La socistat "Amics de 'a Sardana"
•• 4••• 111 .—• •••celbrarà .a reved a de Sant Pere un
.gran festival sardanistic al cama de
tació. Ara, la política, la direc- cap judici sobre la retirsdt de le podel Senat tal oom la proposa el
utbel.
lítica d'En Cambó.
cié, radica en altres esferas, i
Govern,
—Diumenge ens visitarà la entitat
Considera lamentable me Ull polia mi sols m'incumbeix tenir dieLes prerrogativas de la Cochota] de Sant Andreu de Llaraneras
A les 3'40 s'obre la sessió,
rona no han de desaparèixer, 1 S'obre la sessio a les 350, sota la pobat sempre un element de tic d'importància abandoni It vida
"Nrea Germanor".
del seuyor .1Isarez.
pene sobre ala?) en ha emes
lies.encis
força eficaç que pugui intervepery A és rúnica manera me Prezi d
--Ha mart darrerament el conegut presidint el conste de Romanodo nir en el ruoment que sigui ne- cap judici.
alguns gratis homes poden for- n Al base blau esteu els eenietres
i vicepresident d'aqueeta
la Governació i Foment.
ceeeari.
Al banc blau hi ha el ministre mar part de l'Alta Cambra.
Cambra de Coruere En Tomás BruUNA DISPOSICIO BELGA
La direcció de rae/ció protecde 'Gräda i Justicia.
S'aareva ract a de la sedó anteEl Minist r e DEL "UttEBALL
luda Rife.
DEL DESAFIAMENT DELS
ritte.
tora es de l'Alta Comissaria, 1 I El censol d'Espanya a Ileig!ca parli
contesta.
Laicte de l'enterrament foil una ve.
PRECS I PREGUNTES
Sal ILITARS
PRECS I PREGUNTES
aguaste sap, sap Espanya, quo ticpa que les autontats belgues exiel 1
Enten
que
el
que
ha
fet
ritab e manifestada) de dol.
El senyor GUTIERREZ DE LA
cal un exiereit preparat per ge.xen. als espanyols que desitgeti e s
A conseqüència del desafiatnent
El senyor IGLESIAS tumult) exmute de Lizärraga amb la 90—Dirne -es va caebrar l'Ajunta- VEGA dirigeix un prec al miva interveneiä ha eslat avan- Po s a el desig d 'ex e l a uas una inierPel- ler font a lotes es contingen- tablir -se a Beigica, el certiricat d'an- entre el capita. Gallarza i Tex-capae
ment Sessió de primera conveca.bria. nistre de la Governació referent
Bayo, ambdes del servei d'aviada
Entre altres asetimpes d interés re- al secretariat dele A jantamanes . ear-se, per recels, a combatre lacee que abasta el grau prablema esca- peireescir an el seu concurs sigui tece,./ents penals.
del qual resultä greument ferit el
Fa observar aistee per evitar les diintegrat per aquests quarre prieta:
en
last
les
indicacions
que
es
latía va donar-se compte dun cemunial
promet
trasiladar
La Mesa
L'acció politice es posa en ficu/tats que pogués crear als :nte- primer, ha ingressat a prescns miliel dlecurs de la Corona, rete- vaga de n'a lmetes, separit.snie, tercat de l'empresa "Aguas Po:ables, ministre el pitee formulat.
marxa; i és mes decisiva, mes ressats la manea d'aquel! requisa.
tar el senyor Bayo.
renta a la reforma de la Gens- roristas i inaei la del Govern.
$ . A.", oferint prestar els serveis muEls padrins han quedat detinguta
ORDRE DEL DIA
Manifestu que, accedint ale beige; energiea, mes essencial el seu
nicipals mitjançant comptador a eis
Laudó.
HA DlelITIT El, CANTA GENE- a Quatre Venta a disposició de rata
S'aprova l'acta de la sessió
No preten el Govern privar del Gavera, ajorna fina dimarts el des- desenrotllament, com més fort
catiras e: rnetre cúbic, si el termini
cas
recital militar, i arrestas el capitä que
RAL DE- 11.aDIOD?
al Poder públic de cap maje. enrotllament de la interpeklació, per- sigla l'instru.aent que, en
del contracta no ES menor de 3 anys. anterior.
precie pugui apoiaa-se per a reCom sigui que actualment l'aigua es S'aproven dos dictàmens pronecessari per a la defensa deis qu e no es digui que n'actea els
Avui han circulat sumes respecte presenciä el desafiament.
interessos de l'Estat. El Ciovern ble sus taobetruir la labor que per so- duir els que la desatenguin.
que el capità general de eladarl. sepaga a 20 cèntims meter, a guns re- posant l'admissid a l'exereici
LA VAGA DE BARCELONA
No hi ha, no hi pot hacer, di- nyor aluhoz Colees, que la poc
gidsa-s (melificaren dabusiva i inadmis del eterree de senador dels sepudra en tot cas utilitzar la lucionar la vaga de transporte realitza
[ere-Peles
de'
-cap
mena,
ni
es
EI ministre de la Governació s'ha
eres possessió del càrrec. Irania pie.suspens16 de les garanties, pe- el governador de Elareelous; pesó antisible la proposta quedan: nomenada n Y' u' s Gómez Arambufil 1 Ese
limitat a manifestar al migdia que
una Comissió especial que entendrà en (ella.
lid entén que aquesta mesura cipa que la salude dl que ccorre a justifiquen de cap manera les sernat la dimissió.
suspieäetes
eaue
el
partidisme
a
Barcelona
segueixen les negocia.
Barcelona
es
que
Si
hagi
un
Govern
juren
el
ehrImmediatament
El motiu, segons sembla, es el seu
la confecció de earticeiaz del contracextrema ha d'estar subjecta a
cions, la qual cosa permetia mentepot suggorir.
que sapiga imposar-se.
rec.
desig que el tinent coronel Minan Asta de referencia.
determinades condicione.
Espanya realitza una missie tray compleixi l'arrest que se ii rapo- Oir l'esperança en una solució satis.
El MINISTRE DE LA GOVERNA
—Per furt de ee pessetes ha estat EL MISSATGE A LA CORONA
Sobre aquestes qüestions
factória.
Continua la diecussió del dicdetingut i posat a disposició del Jutportara el (jo y ero els oportuns CIO li contesta, accepzant per dimane tale els tractats li han impuse': ni pel sen discurs de Guadalajara.
Preguntat si era veritat el propi'a desenrotlla tractant
jat pels agents de vigilància, Joan *Fe- tamen de contestació al dieeure
projeetes dt id, disposats a la tuterpellarie i agra:ut l'ajuman/en
st que s'etrileueix als elements obren
air els mil jans pacifica d'harma
de la Corona.
EL QUE DIUEN ELS
amb les indica- fins aquest día, en que demostrara gil,
rré, de Fix (Tarragona).
fonde venir a Madrid per exposar en un
,la, que evitas 'empleu de la
ei Gavera este dispeeat a complir amb
El senyor CABESTANY conMINISTRES
e.ons de la Cambra.
acte palie la raó de Ilurs demandes,
SERVEI FERROVIARI D'ISTIU
a; pera si contra els prapesits
stan el primer torn contra la
Contestant al senyor Cabes- el seu deure.
Govern ha manifestat
del
El
cap
ha respost que li semblava exacta le
le
la
nació
prote.elora
ca'gues
El seuyer MENDEZ VIGO seseupa
La Companyia del Ferrocarril de tot al II a t.
tany, ii du que sobre la qtiesque
el
aquesta tarda als periodistes
noticia.
eatensament de la eollisió haguda al
tegu:r un regim de violäncIa
Vol ocupar - se de la qiiestió de
Sant Feliu de Guixols a Girona posa
,i6 de les responsabilitats no
seu
despatx
amb
el
rei
havia
estas
imitares (i això es el que a ni1 molt breu i que no havien pogut tea coneixement del púbic que com a les responsabilitats, que es avu,
pot contestar-li en aquest mo- districte de Tudela (Naasern)
LA COMISSIO DEL MISSATGE
Aprof.ta reeasee per .uruhatre la peaairecurrbeix •i tonina un element
servei ciastiu ha disposat que drcuen, un dels grans desajos de l'opa
ment, perquè aviat ei ministre
nir-lo els ministres de torn perque
A la reunió de seccions del Conimpo- don
comeneant diumenges 17 del corrent, nió pública.
haura d'exposar amb Ittica eactoral del Gevern i &inane , fic-ae ple d'espera. que el
d'Estat
Alfons
havia
assistit
a
la
festa
que
ha quedat elegida aquesta tate
El desastre colonial de 1898
ultra els trens ordinaris ac,uals, els
to la eiaredat el criteri del Go- la destitució del governador de Navar- •aria. es fos neceesari. den ' de la grandesa, celebrada a l'església gres
da, entre altres, la Comissió del Miss'hagués
ideixa Espanya en un estat d'ine ibeon
il,h
t r,ograt
ra.
en
aquesta
materia.
trens segilenta
de
la
Flor.
satge.
hl llagué qui
El MINISTRE DE La COVERDieteateene—E1 tren núm. 5 que sor- diferencia tal que
El
ElCOMTE DE LIZARRAGA
—Com saben—ha aiegit el presiLa formaren els senyors Rosado
Perepsä aquest instrument. dent—,
tira. de Sant Esliu a .es O3a h. va dir que la Nació eslava raenbreument, insistan NACIO ti contesta elegiant la mesura
demä al metí se celebraran
rectifica
Gil, Alvarez Valdés, Gascón i Marín,
de la gulirdia civil que intervin;ue
i arribarà a Gisona a les cada de pols.
a
Sant
Francesc
el
Gran
solemnes
que
la
reforma
de
la
Constitui
Alvarado, Rodríguez Pérez. Rentero
L'enfoneament de la Comenels sueeese.ns, i itt que aquests no tor- 11-e7n s.jurtel l'i elan PrnP ar nest ae s f e°änel a
nao h., combinan: amb el lleufunerals organitzats per totes les orCervantes i marqués de Villabri.
däneia de Melilla produl en Pie- ció i la reforma del Senat se- naran a reprodulase, porqué el goverm despose a recorrer el terriger de M. Z. A. que aeriba a
des militars, en sufragi del que fou
can perjudicials.
pla
definit'u
nacional un efecte chamegima.
S
que
nara
nador civil ha pres ja USe S U re
ori, estmnint un
t
el
tinent
coronel
VaBarcelona a les 1000 h.
Terç,
El PRESIDENT DEL
cap del
°posea Tot el noble
d'organitzaciA, que harmonitzi
pede.xeu la SeVil repetirle.
El tren núm. b que sortirà tralment
proals
lenzuela.
s'alçà en
en massa per demanar SELL.— S. S. s avaraa
Juren el ehrrec alguns llevara e n . (s is anhele le gitime d'Espanya
Han estat invitades a Facie les
de Girona a les 12 .20 h. i arri- que es depuressin i exigissin les
jertes del Goaern.
ere ells el senyor AlenA Zamora.
arrb 'es soguret alS nue necessa- reials persones i el Govemn.
bará a Sant Feliu a les 14 00 h., reepensebilitats on l'os que es
fa senyor CABESTANY tamRIO
líeDEL
ab!
r-se.
an
d'est
El
senyor
GUERRA
riament
le
Una representació d'aquest concometnant arras 1 capees nume.. trobessin.
bé rectifica brevissimament.
han efrezit les
I ara, fins que faca aquesta
a la cerimónia religiosa.
70 04 bis. de Mi Z. A. que
El senyor GONZALEZ D'E- gele un telegrama que lid'Arrugas
SI es tractés de donar a
(Gin tasea — acaba dient— no puc correrá del Consell anunciat per s
organ.tzacions
obreres
DE LA VAGA
Parlant
se:e de Barce ona a les S50 h. aresta magna eifiestid socaCHAVARRI consumeix el segon
de
reduce
Prtraula
Canaria)
denunriantai
que
cls
grana
parlar
ni
t'ea
El tren nutre. 11 que SOrti7:1 .
a demà, ha manifestat el president
Contràriament al que s'havia cona Espanva
el mes g.reu lora.
s
onaria
rieguen
a
complir
le
l'el
que
posaria
contingents,
es
terratinents
de
•
ció
de
sis,
que es reunirá a dos quarts
;e Sant Echa a les toro h. i i j,z,is dan,.'
vingut, els patrons no van anar ahir
Comelat el dictamen que es de la jumada de vuit lucres. Demana al
el cas
••
a la presidencia, per examinar dierribarà a Girona a les 2o'45 h. .
discutdx i entén, lamentant- Govern que obligui a respecto' aquest arnh molt gust quan
el vespre, a les nou, a la Capitania
Les responsabilitats s'han de
arribes.
versos
projectes
de
llei
i
resoldre
exEl tren nern tz (l'euger) que : cercar no sois en els elements ho. que en el Missatge de la Cogeneral a portar la resposta este hadeis obrers.
einer
D'EN
S.a.NCHEZ
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L'OPINIO
pedients.
de
Girona
a
les
reas
vien premis en la seva entrevista de
sertirä
corta no figura absolutainera
maltees,
es lamenta que no s'hagi
Després
Barcelona
ha
dit
que
.s
de
Respecte
arribase
a
Sant
Feliu
a
lee
DE
TOCA
la tarda amb el senyor marques d'Esi
res per al millorament de l'en- complert encara el dispoat en la hiel
governs
. san responsables
. es deficieneies
deLI
Lotee
:tris. h.. cena-arare amb Fe,
Ha dit el senyer Sanchez de continuen les gestions del governa- zeda.
exis- senyament i tampoc el prob t e- de pressupestos. fa ollas ruesos, de
t
dor
per
arribar
a
un
arranjarnent.
Segons reierencies particulars la
.fahir
pres núm. 205 bis de al. Z. A.
['hat
que
resta
ma de l'emigració,
tents al Marroc.
,
es pacui la gralificae16 de residencia Toca referint-se hI
Ha al.ludit desases el cap del Go- resposta consistia en una merliticaci;,
eia surt de Barcelona a cs
tants de breaos a [agricultura. als funcionaria de Castras.
al Senat. sobre el alarroe, que
Ele governs sdn responsables,
17 25 h., aametera Pa i" a•Se" alelas, de les errors corrieses pel
era un fet eonegiut i divulgat vern als debats parlamentaria, anun- que el capitä general els pregá iotaEl MINISTRE DEL TREA continuacie parla de l'eplicacie del
ara tercera classe.
BALL. — Acial serä presentat crelit que es vota per reparar els mals l'actitud del senyor Alvarez (don' ciara que al Senat, aquesta tarda, duissin a la cláusula serena de les
. comandarhent, ja que pecieri 1
comesdarreres bases que presenté. la Fehan de fer els rellevamente per- un projede de Hei sobre lernt- ocasionare pels altima tempnrals i diu arelquiad e st per acudir per la parlasä el senyor Caveatany,
tant-li, en nom del Govern, el minisderació Catalana i que es el principal
OLOT
forea
a
Alhucemas.
1 tinents.
gració.
que sels ha pogut osero-san una part
tre
de
Gracia
i
Jústicia.
i
per
la
cotunt en qué els obrero no estaii
No exigir les responsabilitats
Es ciar qua, ale esdevenia
El sensor GONZALEZ DE- per barer final lost l'any eeonemie.
1
missió,
el
senyor
Elorrieta.
Bon
Mot
del
L'ebra
conformee. ja que dentaren sigui criCHAValaRI. — Sien felicito,
quan anava a formarse el G(i; cavas fiera esborrar aquesta päPrw-unta al ministre de Foment si
ha dit que el Govern porta rabien clararnent i concreta que rhTambé
Continuant el cicle de conferen- gina de justicia que ve escriper() vull dir que alee significa
esiä disposat a aporrar un or&lit extraels
seus
treballs
parlarnentaris
eneaarn
a:es deducació femenina, organitza- ' vint el Consell Suprem de Guer- , que hi ha bagul necessitat des
n.Piö ndeei d 1e 9n 2t at I 1 e i"n'ó -una -nlineanaoladie minats a aconseguir que cUrnecres o d'entrada fixa per a tothom egni
ordinari per pecar avlat.
ca ¡ marina.
des pes la Biblioteca Popular d'Olot,
1 menar el discurs de la Corona.
vot particular a la discneslis pugui votar-Je al Senat la contesta les sis del mate• . •
El 3IINISTRE DE FOMENT
da:menee vinent, dia 17 del corretee, '
A judice de l'orador, sOls exisTampoc es parla per a res contesta que cerearà el maje d'atendre que tinguérem. el qual dabat al Missatge de la Corona, a fi que
El capita general, no havent de
tele un procediment per dema- en el Misealge de l'administraa les sis de la tarda, el conegut prosostinaneren els seneors Mau- passi l'assumpte al Congres.
aquee , a necessitat.
conferenciar arnb els patrolti: . va anar
pagaraata de l'Obra del Bon Mot nar les responsabilitats minisea i Alvarez.
cié de justioia, i sobre aquest - El alINISTRE DE LA GOVERformulqueixes
— Parlant de :es
Novetats i en er del.
Ivon l'Escop donarà la seva anuncia- (ahelee que és el que marea
— Creu factible la realitzara6 des sobre les deficiencies observades al teatre de
,particular exposa alguns atro- 'SACIO tarnhe contenta els prees anteentreactes conferenciä amb e; presa
.
.
,
.
Iven lEscop, donarà la seva anuncia- ' l'artiele 45 de la Constitució ae pella comesos amb ocaeló de riere,
d'un pa s 'obre Alhueernas?-11 en el subministre de flaid electric,
1 ofereix tranemetre ai seu catn(test de l'Audiència. censor de la
da conferencia sobre el tema: " La . l'Estat.
preguntaren•
, les animes eleccions.
pany el de Finanema el relatiu al pagamaniiestat avui el ministre de Treball Vera, i en acabat sorn precipitadaS•han de cercar les respon- ,
d ona a la llar".
la
polaca
del
—Es ciar sf. Vint-i-quatre que, segons les dudes que obren en rnent del teatre.
Censura durament
melar de grat i ficar:o/1s i fer set-que ea
t sabilitats politiquee on sigui Govern al Marroc i elogia l'exer.
hores de.epree de lo deTzzt Az • són poder, les cempanyies han arri, i * la 'ornada de suit boro.
que
es
trobin,
1
fa
notar
que,
UN ROSIE MORT
Din
que
les
responsabilitats
no
,
zn
bruta pogut avanear cense bat a' mäxim del voltatge signat pel
cit.
SANT JOAN DE LES
El eenyer GUERRA DEI, RIO dee
, encara que es troba molt alta- corresponen sos al veecomte de za
Ahir, rs des eittarts tie fol a
d i sparar un sol Die! i arribar a reial ordre referent al preu del Huid.
ABADESSES
paces Ve es ra'l , Alhucemas. Ara be: eal veure
1 nyal de la ideologia socialista, al marqués de Lona, sine a tots els na
geh'ie'i
la rantona la del earrer a , eaamb ursénela.
i assegura que les dado eren exacAplec.--Els ocellaires.--Visita.
' en aquesta qüestió de lea ressanovee i Diagonal. uns -Lao.
les Postres - disponierli'ets ceGoverns i a tots es Parlaments. Pre.
FI
eenyo
I
FI"
ROUX
ilesaana
que
to.
purisabilitats
comparteix
amb
El cha de Sant Ance,ni, seguint un
neguts tiraren centre Juii Apapista si el bloc :liberal s'esquerdara cinguin a la Camhra ele antes seguits
lan en censonänca ab e! ala a
No
obstant—ha
da
el
ministre
—
susteneruten
que
ve
tradicional
en
aquesta
siel
aquella
costum ja
ricio, que \lit a la Amaba de
seguir.
o si ea men'indrä compacte
no sine cap inconvenient que intervina la Sala del ele i del Suprem per pro1„ pujä el puble, presidit per les au- tasa_
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EL PRF.SIDENT DEL CONSELL digalitat contra lantant N'Autoni d'Orgui en la inspeccie del vo.tatge. per
Examina en Ilargs perfodes —Per ara. anem tirant.
toritats, a honorar la imatge del
ar/
metent,
causant - li
UNA
VISITA
MISTERIOSA
tetas.
Cera
que
es
trecta
d'un
assumpcomprovar e. seu renda-nene una re- greti qtte ni ori alians
Sera Taumaturg, que des de tants les circurnstancies que acompa,i ,
a
senyor GONZALEZ E
Ei
arnbat
d'una
ha
quart
A
un
Carnbra
de
Comerç
'a
presentació de
anys es venera a l'ermita de la num- nyaren el desastre d'Annual, per VARRI. — Serä veritat, pera es ca- te ja
poc venir a la '"aMbra'
al Clinie.
El PRE'SIDENT ofereisc trans- Lii Palau l'ex-president del Con- i Indestria o del nutria Nzinat.
tanya del seu nom. El dia, que tau acabar afirrnant que no es úniagressars nfeenp.a • -ereebut que, tnalgrat la I ei de Ilegate'rs
sell
senyor
Sänehez
Guerra.
el
al
preguntat
han
—Fes
periodistes
metro
el
asee
el
ministre
de
rnam„
aloa abonançat, afavorí la concur- eantent culpable l'Alt comanda- s han posat
.
carrer
quia
ha
romàs
a
lea
habitacione
Justicia.
en
la
sosa
entresenyor
Chapaprieta
i
ci
Gra
a
rinda nombrosa i permeté que les meta militar, saló nsoll prinet.aTRICAMENT
llegases del Pa au de Bonavista. (Riaregles fins prop de les dues.
vista d'asen, per Testat en qui es
ORDRE DEL DIA
sardanes que toa La Al1anea Ratio- palinent les absencies dels goAhir , a les nou del y ae
lles.)
contestant
A
la
sortida,
troba
el
pkt
mantingut
pels
patrons
Ilesa, de Ripoll, fossin puntejades per veras.
El Congres pasea a reunir-ee
El senyor GARULAN, de la Comis1 preguntes dels periodistes,
i obrers a linstitu: de Reformes S.,- ca ere: . de
gran nombre de fidels i amalas de ,
Acaba dient que no s'ha d'o- si&
defensa el dicämen El senyor en seccione, a tres quarts de
manifestat el senyor Sänchez cielo. sobre aestablimenc del contra; l'Hospital Citnic. sis la bella densa. A la nit, i de tornada blidar que de l'actitud que ob- GONZALEZ ECIIEVARRI,
les
cinc, per al nomenament de
i pistola en n:ä, ti! raen
Guerra que hacia estat
obres en el treball.
de l'ermita, seguint també el costura, servi la Cambra depon que es
comissione permanente dels
ve de le enes, roban'
. .
jurera Vi-Viril
ca.
faci justicia.
E. numstre ha centeatat que. degat
la cobla toca sardanes a la plaza, que
DE
ferents
departarnents
mtnisteha- a geetions seres. s havia aconseguit tera i el rellotge. .11, .•
EL COMTE DEL MORAL
fou plenament ocupada per dansaires
El senyor ELOSEGUI li condais i altree que formen el Con- per donar-li les gräeies pervesnulL I. sic,' mparegrat
ver-I1 dedical un retrat seta
ces
CALATRAVA consum el ter:torn
acabant la testa per la eurnissió.
que es reprenguessin les interrompuestam
de totes edats i estaments,
gres i la respeeta al Mseurs de
de la guerdia
tida du "eharra - , amb el vestit , des delberacions entre patrono t
dec arant-se malita especial. puix sois.
festa passada mitja nit, sense haver
Cutaenea saludani el Senat i
Corona.
la
que li afee( la eitital de Sala- obrera, establint una mena d'amista veiant qué els atraee
ocorregut el mis petit irle:riera des- despres saluda el senyor Cabes- 1 ataca l'autoraat de l'Antoni Mauna, Es repiten la SOSSiii a les set,
un geet eorn ei volgu-atany, al qual diu que ja no que- 1 ionnant una especie de mineria Ex- es dense cornpte del resultat de manca, con. a rocord del vtalg e ci en la intransigencia mantinguda an
agradable.
l'ü ntgunn arma, he
fet
a
aquella
capital,
en
ti
qual
den mes Juves que alguns vetis. . riièfi pesque mallo se n'han anat del
— Diumenge passat, din ro, els oceteriorrnent.
la reunió de seecions, aixecantmaueere enlaire. ;te- • Uaigue el senyor Shnchez Guer(Entra a la Cambra el pro- maarisme i din que no .sap si en Mel- se deepres la sessió.
Ilaires d'aqUesta vila celebraren una
Aixi se segueix discutint el contrae- Mena . a ¿os deis
ra l'honor d'ecompanyar els te de: treball.
quiades Alvarez es repuh'ich o me
interessant festa que resultä molt fa- ojeat del autisell.)
trobant - los els tdojec.•reis.
Afirma que els propòsits del t'esqui* pule no li veu fets que jislaguera per als seus organitzadors,
ouan acalarem el treball de l'Inss
LA OUESTIO DEL MARROC
[n periodista li ha pregun- titut de Reformes Socias. aqueas ola i una pistola atar a eadra
assistint - hi gran nombre d'aficionats Gut ern sem que les responsa- ealeie la seva vida política. (Ret- EL DELEGAT TECNIC. A LA
Els detingute. quo
tat:
forastera. Molt ens plauen les festes b.titats es leida efectives.
ganisme eh-mart el sen propäsit al 11a111011 Rico i \Ven/testa,
CONFERENCIA DE LONDRES
— 1 no ha vist el rei?
d'ocells, toril les d'infants i de fiera
El COMTE DE LIZARRAGA 1 rfloF7, 3 13 fi i iaci ó de tiot , eh ministres,
ministre, i el senyor Chapaprieta re- d'oficis lumpitsla i
—En passar—ha contestat
aegons una nota oficiosa, faa ti ree per 10.111,¡ons,
mes ens snrprengue un bon xic desdactarä l'opone projecte sie lee que
fent riere molt en nualiiicar .eos de
.
d'anda avui utl ministeri d'Es- el settyor Sänehez Guerra—l'he portará a liestuil i i reaeucie del Cen- respectivament han ee'
agradablement eue alguns
Parla do la reforma de lar- i caos d barca. censuramit es atropella
Eale a la ,lisposicisi
s.
conferänvist
i
hem
parlal
uns
mornent
ti
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assistir
tat,
per
nats s'atrevissin a clavar ...lees als
tlele 17 de la Constitudó, la e'ectorals fets pel Goverte
se . ] de ministres.
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dir res mes ha pres
pre via
'
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I
sense
arbres del passeig on es feia la testa
peconstdera
itecessana,
—El senyor Chapaprieta. parlan: de cavall, ferint-se.
qual
recorda que rounirh a Londres. a fi de traeEl PRESIDENT
corniat dels pericadietes.
1 . 6 ea acot a owara al que pro.
penjant d'ells les gabies dels ocells.
la recent conferencia de !edificad&
estä diseutint eleccions que han estat lar ele la (lee:ales de Tänger, ha
uleJECTE SOSPITOS
En algun dels arbres hi comptàrem
manifestat que eslava preparant
posa er Govern.
estat nomenal delegat espanyol EL -SUPLICATORI D'EN BE- ha
Ahir vespre, a la Creu
ans a tres gäbies penjades d'altres
a:tres projectes, en els quals es recu'Enten que la seguretat da aprovades:
DEL
incident
el
COMTE
Ull
el
ministre
plenipotenciari
don
Té
un objecte
tants claus. Si per una part treuen
RENGEER
l'Estat exigeix que aquesta relen algunes de les conclusions d'aque- la, fou trobat
Ido. de forma cónica i
dels nius els ocells petits que no te- fornaa es faca en sentii expan- MORAL amb el PRESIDENT DEI, Maulee' López Ribera, marques
Ha
nogal
el
doctor
Maestre
la
per a portar-los a les
lla
assemblea
lis Inetxa apaCONSELL que ta la. el PRESIDENT ae Torre-Hermosa. cap de la
nen encara medi de viure (ens consta
su- 400 granas. amb
Stil j no restriet¡e , co ta es
transprtat
secció Colonial del nunisteri notica propalada de que eli i al- Cort o encara que es un prob amacon.
DF. LA CAMBRA,
que es realitzen aquests acto, que no
g ada. Foil recollit i
gun
altre
senader
s'eposarien
ges
intere"es
mamolas
cemplex.
ten.
ul earnp Che lit Boln Oulb el 00sabem com (melificar), despoblant
El COMTE DEL MORAL diu que d'Estat i agent diplomatie que
a
la
concessió
del
suplicatori
l'integren.
Referint-se a l'aguditzache
traposets
qtte
bou d'Espanya a Tänger.
blindat.
les nostres arbredes dels ocells i deis
del general Berenguer.
dels eonflieles socials i moll el ministre de la Governació do uit
Fina'rnent, ha da. el senyor Chapa•
seus cants, i per altra part claven
fracassat, recordant el que pasta a DECLARACIONS D'EN M.1111 Ia l'imperi del terEl que pasea—ha afegit—és prieta que al Consell de ministres de amememememee:nn
especIalment
claus als arbres, cosa que no els ha
EEth esgotant-se l'aisló de
que volem conèixer les cantees
demä portará preparats cinc projectes
rurisme, diu que la culpa d'això Barcelona, i pregmtli que dimiteixi.
NEZ ANIDO
de beneficiar gaire, potser valdria
Diu que no creu en la reforma del
la te prineipalinent la manca
"La Libertad" publica un in- en les quals es funda la petició de Ilei
mes que no en celebressin de testes
Senas quan el presideix, abrí com
DE LES
i a aixa obeeix la sol-licitud de
ciutadà, el qual
EL
d'espera
dels ocells i es faria de necessitat la
Governa- terviu arnb el general Martillee documents, porque és precia
Gevern,
i
el
ministeri
de
la
EL 00aIUNICAT
posar
se
al
costal
de
ha
sabut
Anido.
protectora
constitució d'una societat
cha un Gran d'Espanva.
L'Alt Cemiesari ilin que no
,es autoritats,
Diu que com a soldat es tro - que el Senat sàpiga els inicia
d'animals i plantes.
de culpabilttat i que el pals no Id -ha res de non en el teatritoLi contestan el MARQUES DE ha per eomplet a la disposicie
Llegetx un adiete del tutee
—El mateix diumenge visità la
ignota els mutilas d'aquesta ri del proteelorat.
SANTA MARIA i el MINISTRE del Govern.
de
Barcelona
en
el
qual
diu
que
(Ezce n es do 1340)
nostra vila una bona representarle)
DE LA GOVERNACIO, rectificant
presumiste delinqüencia.
Respecte a la seva aetuade
si problema terrorista ha de
DRIS-BEN-SAID A BARCEde la Congregació de Portante del
el COMTE DEL MORAL DE CAM elilla, fa les següents maniðe ¿ase M, de 83p1T3
Sant Crist de Manresa, des d'on vin- Amenear-se alcombalre des sie
LONA
EL SILENCI D'EN LA CIESZVA
LATRAVA.
t'estacione:
l'escota.
gueren en auternnibus. Demores de la
"Informaciones" publica un
Pels passadissos del Con, as deia
De vende a LA PUILI CI
El canal iIs mea clar. Abans,
No es culpa sols deis governs
S'elegeix la comissió inspectora de
missa practicaren la devarió del Via
de Gracia,
diäteg arnh Drie-Ben-Sald, en
pe..ittlistes
La
Cierna
als
el
seityor
Paseelg
TAT.
le
n
operacions
del
Deute
públic
i
iluan
Comissarl
era
a
la
vela
manea
de
civismo
que
es
noles
Crucis amb el Sant Crist de la Conqual. malgrat la reserva na34, 1 a la Llibreria e. le'
pula general en cap, d'ell de- que rectifiquessin una no,leia
gregació que portaren, bella imatge ta en lotes les classes socials, la COMiSSiÓ permanent del Traba 1.
turel del moro, diu el següent:
cada per un diari del
nivela, Tal:arteria, 4.
.S'aixeca, la sessió a les set de la ponla test i les sa y os deelsions
sinó de l'opinió.
talla, sota les voltee de l'histeric
—Ni
tan
sois
dicha
si
seque
ell
hagi
fonnulat
No es cert
marcaven o proposaven l'orienTambé s'oposa a la reforma nit.
Henestir.

SENAT

CONGRES

Darrera hora

FOC,
GINESTERES

PUBLICIPAT

Dissabte, 18 de juny de 1923

Notes d'Esports
;• 11üe sobre l'organilzacie de l'aeroNulica civil

LIs MOIS de P1a1
Crulabament de Fort ele
:uluelda secció cl dia 11 de ePetuai,
,iji,u e que el "Seas S e erer tariat do l'Iiil'Aeronnutiquo" .1,- l'eumea haut
,is oublioat
setcuebre de 1920 un
tes reginurrat d'exameus do vibts ei.
,l,t5 temen dues parts: l'examea
• i el teRric.
aqueests ex:Iracas s'obleoen títois
lot tic turivne o de 1ransporf
iteg;au.ents peis de 1111i8111C ttün
candidat no seria adules a passer
portar
eroves pripstlques abans
, s Animara de 2:7: boros do vol dios
mfnimura de tres tuecos Je plepaI

La les preves practiques :1 cand1Jet ha d'estar sol dios l'apare I.
j uestes trotes 550:
D'altitud i de tel piliii•-r1/.
. s ' l'una bera toa) a adunara. a
p,r
• 1"...! arfa:asa de dos mil
trit lel puut de sortija. El dos. tus n, a-arn amb un vol pian, jat, havuut estar
parat a 1.500 metros s,ce-,.
! s c.-0 33 d'aterratv. L'alerra ! il o breara
J e eteear-se soase Latea; torout a pi.
<l'un ruin
ta . el cuotrz ea rnaraa
d. 150 metres d • uu pan, aseinnyalat
clautinadors abarra de ,tuu,in t:ar la
vnl sonso
ri Prora d'habilita,
pn!,
rratge 31 roluni i de
rnint
do ['nitre. i
17, 10 ne' res
' 1 3" re g ados la fe nadie, s, -. se a; ..t
e rraige efeeruat ii rolmor 11•:.”
pa's. Alte st rmel ha tirn le' lee i r
,apd •
: an aleada 1:11axiM3 de 2, 5 :
.„.,el :erra. sense
Tra tu L'aterratge . s'efeittrisira parned
catete,, el roes lar . l. eltaa 1 a% pln
. id a p aa n !-•
n errn i paras'
d',1 poni
iggrinr a 50 :rol
i

pel suateix canislat
er e nilte la ‘,,!ada

r,ro, es prart n .,ne g ja
n Iel,
p - r a !4

o • soaLva 1.s 5
! Je lar:id:0o p l ran
ixranuutr,
.
Annests
p
s.nyals
sithrs Isite
•
do la
Ii• aire,
tu....
¡¡
a r ria ra,
trerealreir.,› • ou . exoinoLts
u•
i :a!,,r le f enladin ar -a :la,
PaCknal.
rr 'LA-, el candidat baur.) de teca.
•It.tnn-ut. d•aer-na,pra
1

Prova de r es ist ene i a d'un
infaQutitu de 31X11 quilamettes per sobre!
ele terres o mar amb tornada final al
pena de surtida.
.3quest viatge Imara d'esser ter pilotan! seenpre el osareis aviú
artilt
'opa i mniffiaw de rail IlOrnn. Cd111Inerte dos aturs obligatorio patato
toeuteletameaut l'avió en ele euuts
dicats pels exacuinadors.
A la soe • liCa e i caudielat serh infor•
mat ele; la ruta a seguir i Ii sera Ilat
Cal el mapa tteimeatiri: els examitutriors
doejlirau si la ruta ha estat correcta/1;cm segeliela.
dl Vol de ni!, ru rol de trenta
nmris fet a l'alr;atla de VIO rualres
ues-essari. .1qtrest rol sols podch roan:ni:tu dues bares desprc, s de post rI
sol o acabar dues Lores abans de tor•
uar a sortir.
Crear fa vea per les el:lees/ales d'anu o st examen pritetre, el passar a gibt
' le transpon no A. trua tasca massa dificultosa q uan j a s' es au P i l ot de /uMni rea:11.
pr,na de vol de alt ditiodhosa, tiartieularment dificultosa en
tete Ilee teu s ' hagi tg iniprovisar una Unraiunria d, • I cauro daterratge.
.1.1tte,la di fiealtrm t an la troben ‚'Is
uostros sena> ...le Franca, que tenou
proas aerndrems ben organitzats.
Cal ara parlar de restunea t&nic
uecessari pausar per Coser pilot
do transpurt
Aquest, culta eS vera). es bastaut mes
exig,iut que el de pilo( de :revisare:
al Coneixdur e uts tenrics sobro la
resistencia el,. l'aire i deis seas arietes
sobro les >uperfiei,3 de les ales i deis
¡daos de cua. trunms dr direecie,
fauditat i Leal; fuucious de les difer,iuts parte de 1 aliú i les secas cumau•
el

no-

:jata
-

Ili•
-Pascar su examen ioci
0.1teoca:.1.0,1
• di1:13
pro a r ,l o s' fi.
e re , n alt., t a. norm"
-

-

f.c. a
_1 .21,5

-

't

eXa:n o n medir

PV reee•

prä n
pr,
IP.01 de pan( de :la.: Se,

lic

pir • srar les As 1,1 n31..`15
rle ii dnifet
,,tn
.,aat re
u. a de x.ttent.
P r it' In i nes
tota pr., pr?l, t 1 . a el
der, 1 a.“,.
ba
Les pr dat s d ' al l dad, Je snl p!
son
1,s ame , iiies
i lidetolerat
1
r
Iilidet. en I eXan, o n
dtt rl p n p .r .. •
Irisare. (El
-aort publie
•
• il, pilot
a repetir
e a

lita

m

le a n,no0 dCdars
er. 0 n 11,r

la

de set, al pata do Na Eliseuria, seguint
eap a Cabellos, ou estara sanar el roo'
tritl de a • iratee i ternaut sessublaraeut
mateix itinernri.

ATLETISNIE
LA HP CURSA EXCURSIONISTA
COPA "Bl•;NET MARQUES"
Orgauitzat per la Se,. II C'rm'tareionin_
Orneis Esports Club es farà denl a be tercera cursa eScUrslona.ra
tiireellen ruixtee, sobre un recorregut total d i nas 10 quilaureti! es i cl qual com-

pro
l'Idea Vullvidrera, eseits sia, Can Irlo

i Cau Mora (Sant Cugat).
Coa, u prituer prea s'adjudiearn la
copa ltunet-31arqus 1 amito nitres, per
Ion er' de classitieacia; ;tela equips,
anuesta es faril Per Pelalti•
Unan cl grua nombre trua:411H,
Loar pul afiralar que argauitzadurs
s'euduraa uu tul sorollAs.

'fui asa,

ria. 2451, a les nou en pula, o Balsador del Pansei g de Gracia, a lin fplart
de den.
NOTE S DIVERSES
neouita mol iuteressant el adinero
15 de "Natarn ... ' eo rresponcut al mes
de mala., el suman del grial llo'dell.101,

"Fotnent eta la natae,51...", per
Manad i pasps , }inicie que per si sol
es reenrnana e III reflecteix com As útil
per a la Iltnnaul tal el saber nedar. Wo.
ter lob, observacioas que han de l t .
nir mol' preeru ts tots els vraterpoli,
proselitisme", degut
bri
galaua prosa de D. I M slafie,
cr,„;;,z. ri.esuie ile Natal-ni, eus fa 1011 i2ser el programa a dOSearOfilaY 1Cruut el me, de juay, ator com II Can. •
Monat d. • Catalunya de water-polo.
"Crónica" dels concursos i carreras c...
Ira
dn

E g traete de la

aia,) eile Jantanionr aroh
sea' fan ons altrex
1,101 de• fran..port pa•
rr.,r
p..1. er no es al inatets Y top,
tiottat ne riet r.ien,,e ieuu; al
p a,
s, v osiat un elavezent.
tisa ere• e s e uram e n t dels lilin t, a, .1, 7: n •

Antoni Armangué

FUTBOL
EN HONOR D'EN VICENS
.MAUTINEZ,

sant partit entre 1- Menea Deportiu''
i el "Catalunya", de Les Corta.
—Diumenge a migd;a. als "Banrs
de Sant Tean", Co taran proveo de
classiiicació recorrent la distancia da
33 33 tn. (estil ileure), ca les quals 'ni
pudran prendre part tots c:s nada
dors que ho desitgin, corta la prova 10 i-

LLIGA ESPIRITUAL DE LA MA-

h9mein1v a V i C l3 11 S h.illül.,
CAMP

DE LES CORTS

17 de Juny

RE DE. DLU DE MONTSERRAT
Visita a Salsonei

La Lliga Espiritual de la Mara de
Déu de 3loniserrat,, calicla encara la
enlodó del romiatge que leu a Montserrat, desitjant seguir el camí comeneat, vol honorar a :a liare de Den,
visitant-la en els seas Santuaris estesos arrea de Catalunya.
La segena visita sera a la imatgc
que sota I advoeaciii de la Marc de
Deu del Claustre venera i honora la
vila de Solsona Cll ta sera Catedral.
Pesada it Lliga Espiritual en tela.
41,3 amb persona;itats i entitat'; de,
aqueixa viia, ha rehut cordials oler:mente per a cooperar als actes pcI 3que rcalitzará els dies que durara
i fer agradables als hostes
l'estada a Solsona.
Hi ha assenyalats els dies 23 i 24
t: , 1 mes present, C5SCI1 fixat cl segieent programa:
Sentida el dimarts, dia 23, en (I

conferescia duuada a

—

F. 'C. BARCELONA
Crtre de Spis de SaIndei

tren que surt de la estad...) del Nord a
do> miarts de dues.
A Manresa esperara un autämnibiu
en el qual s • aniri. a So lsona a (1,3
qUirt3 tIc vuit del vespre.
Seguidament a l'arribada ei farà la

resport.
fillfflflailtliMaillealLg eeMalleMatiaMelaalMOIMMaan

FORA

DE
EIGUERES
La Unim E . Ilortin'o de Figueres,

Del F. C. Barcelona

PILOTA BASCA

SARREAL
Diumenge degut al bita
amps que iraprraV1, aeudi un nombros

Corresponen jogar-se deueä al Pron.
t6 Cuartal entre socis de la S 17. E. els
segriouh:
n'un:

Vertnells: Tbrdnas-Palitla la.
Illaus Araua•trarcia (31 1.
J les rforre.
Verrnells Itign
lila si ; Ferrer-11A (.1.l.

EXCURSIONISIVIE
SOIt'fIDEs rElt A DII:311,773fai
El C Lt. "N'arel Ca-nnovu" fa avt•

noÑtre printcr cquip.

Pea un

partit fitr dinhdueb parts; tal> I a arii br posaren
Ilur eriorÇ per sortir vectoriosos, hrrent-he moment du huila 31,assionadis•.:11aa, san:Asen plenament ele di:41g;
de Id greitatla gnu III acudi. L'encomie
acaltsi per .2 a 1 a las-cc dtl 1". C.
o r na c

El ntateix dia, el segon equip del
F. C. rjarralenc ti traAlada a Calma
a lindar ainb el primer d'aquell poble,
tOrt.101 guanyad,ts sarralencs per
2 4 O.

BORGES BLANQUES

del VC5prC.
• • •

A l'estatge del Centre Social de
Betlem, Tallers, 45, primer, (lean,
diumenge. a !es dotze, continuaran les
ISÇOnS rle Cuina practica familiar, a
carrec del' professor N'Ignasi Domènech, explicant-se el ,rnodo de fer
"Rotllanes de peix a la Marinereta".
Les oeiiyerner i scuyoretes a les .quals
puguin interessar aquestes Riereis, pudvii assistir-hi encara que no perla.
nyin al Centre.

higiènic amb SOLA DE GOMA marca FORD, Box– 511
calf, tall angles, doble sola de cuiro

en
Cerjrn ic-i l

kul

noicte.s dc VoUncia i adj.,
rica tic ccnstrucció

MOLLET
Per a denla a la tarda est à anuticiat
un parta ciare 11 "S. C. Nfollet"
la " lineä Esportiva de Figueres", e I !
quid prOnlet e n SCr atü .it lIli i eisant ptr
la putCricta deis dos equips que leal
ele Ilentar. Amb tal molla III ha gr.,-1
exptCtaciO'.

'50

I

'3 °

101

tes. parell

VENDES AL DETALL
Carrer ANSELM CLAVÉ, 9 (Fidel d3

Despatx: Tallers, 72
Teiefon A. 5090
Fabrica: Carrer Benavent (pro
Stirn a la Traves S era de Sana)
BARCELONA

-

Reiú133)

E Mil

üg iiilEMINniUM II

Casimi f

II

h. 5

,orn1s, espermatorrea
menlal, pn'rdlda 'le
rartigos, fatiga
inentorvt, .1.
.1131lin V trastornos nerromm
r • Arpor31,
las
manifestaciones
de
y 1O.la -S
de las

1

• ,•

das .:•••,..•

ia

Nacienalesm' I la comprat per a soto
loe- setea el caneo de iutbol que tenia
tins ara arreruLt pet aquest rnotiu,
ristra molt d'entusiasme entre els
csinutima• de rtsmcntada vinadt na,
dt UI lt linta

o

AL

uziim

¡
iFüricl de Frodurtr

o

ramisemFamcmsäsinis

IMISOMM«.

L. secci6 1c.porta de la " Joventut

lidN t • Itt to t utt 001 t0 tpt, In vn•ila
annuelada per a dende al latieramr dir
d'Aitarrhs s'ira l'a g io ile Sus'
tened,, rieran Ir no ItaVer edaf traWs
envaro rl pernil,. neyessari Ea tleU
REUS
1101- I, tara una e:set/1 . Si,', de unad.a, a0.
ti el mvilent nuterari 7 (.21117,1, Canuu, u Densa es jugara a Valls el parla
de Ineals de Campionat entre el "DeSan ,. Ceprin i fonl do la Llot. Arntegla
e.e . 7-tf. fenoliar, üssollt el talat
ponen d'aquella eiertat i cl "Reas Dea le, set en pan' . a re,t.t/g.,
de roe
p. 4I11.1".
del L'entr. , . o u d.. Anarls ' I n vtlil,
llores d'ara si'm ja in s critcs 201
la palada Mil,: tramen,: d'llorla.
per 5011C› 15. 1 aCornpatlyar CII autünlä• • •
1,1 a Va tl rIo equips lOtal
Ef Centre Ete amonesta "Borla:non'
b
,4,..tuara una ex,-ansió a les platges
(u ' teilt' tilo
Surtirla del Ltatrador del Paostig
Planxa
Giaua, a tres quarts de bit.
ondulada de
• .
1'.10 per 75 cm.
Una a

Fi

• pugno' corapuir amb elements
que siguin pa' a ells
salvaguarda.

públtt: a len:temar 1cl:centre de i utbol entre el f. C. Momblanqui i

1.YEN'IliENa.31ENT

Tornada a Barcelona el dilluns
mati.
La Lliga Espiritual prega a tots cls
selle socio que vulguin assistir-hi pat»
sin a donan . cl svu non' al Loe social,
Baix de Sant Pere, u, 3 i 5, de 8 a 9

Campionat de quarls equipa

rompió tic la provincia, ha anat a
I:i F. (I. Barcelona ru •eaa a
'Valencia a jugar des partits de futbot contra cl "Levante", d'aqueLa capi- hals ele t:e(ls...d,(-1,, que, en atmldel, partal. Els dos parnts huir e.,tat guanyats el.% la la
disputar-Yo.
haoran
tils
pcls figucrencs; l'un, per un gol a te'
a les
quarls
equips
13,
ro, i l'altre, pir tres a un.
non i uní,. del n ' AD respertavziDintre poco drei La Uni6.E>portiva
cantp del F. C. Cortsone,
ha d'anar tambe a la ciutat de Ma- ment. al
que
-lo, a fi
llorca, contractada per jugar 11113 vulguin assistil
partas.

Visita Espiritual en el Camatil de la
Mare de Déla del Claustre, cantant-se
els goigs a .a Verga i I Ave-Maria,
amb la cooperació de l'Orfeó Solsont
i tal coin es feu a Montserrat.
El diumenge, dia 24, solemne Ofici
a la Catedral, essent cantat per resmentat Orfeó. Visita al Museu Episcopal i excursió en automòbil al Monestir del Miracle, on es dinara
A la tarda, vetllada, que rOrfed dedica abs visitants, i parlaments per diferents orador,.

sol

4'50 de la tarda

111110 31r. Pool Vasseur. Nodtid,
g,,,, Gmegs, estr iara:ira i extractes de les
sessioas del Consell Direetili. La nostra enboraboua per la seca perfectr
presea t a t ¡A ¡ pol Lcuefiei que presta a

drtnu es mitraran Ilurs •• tials" lea nov,
UeS de Negocia categoria "Iiierva" 1 "Une
lila" ga p paaarueut dad: els a l tres tiros
ele la sera eatitgoria disp , i/aruu trua
tupa ces liela per la S. H. A.
Iraltra banda, la S. 11. A. procedera
a eleg i r d'entre el:: pegalers ele les ac•
sed priuntres m' y enes la sel.n . el6 que ha
de representar-la ro el partir Ilse aviar.
eitietirara a Nlaitrid brev a la tusplauta•
eiS traituret ett yttrt ulla dan.

de lelo,

Noves religioses

Boneeml pel professor de • al:'

' .0 ti

Dama. a les non de/ [azul. a l ' Hipó-

•

SANT FELIU DE GUIXOLS
Diumc ng e se celebrara un interti•

lebrato pel mai g , il-lustrada amh esp:¡ii.
dale; ¡ G eografie,. "Actuare.; ea Rugby-.

BASE-BALL
1,..11tTurs PER A DEMA

A,,i red, scmbieu aran enalpIel,
dddo,I, es :tan', perA no bu 001,
ttoutnIontent 1:4ma:o a adal
„„.„
,ite,'n e. lii cuovgac t 5 me,
aevlul
Pila
roten
,umplivada. ..11
litta la brioso : a. 1 ' 91,11110re. E.) mapa ;
arie la enea per anar l ada aires sideer
en-e, or..eogia, astromirwa.

VENDA

nerrio3o, por
v uheuies que seaa, se curan pronto y

i;111,!S1,911,1 01 itotamiente

radicaliminte

Gratinas potenciales del Dr. Soivré
espeoialinerte . a Jos agotados en la

Una casa a Badalona,
botiga i dos pisos, magnific pati, prop de mar i
de l'estació. Informa ca.
rrer Salva, 26, 3-2.

juventud por toda clase de excesos (viejos sin
anos), y para conservar hasta la extrema vejez,
sin violentar el organismei. el vigor sesuid. propio de la edad.
Venta. 5 pta.. fres•act Seriatä, trunbla de las
Pires II lit armatia Getarr. Prirre,a, 7 u principales
A,r,r1ca,.
farmacias ./ n •

1.

partit
D . ola jnzara rl era (di
davanter barin•Innistri que ea
lawa tr, ala ha entrilatil mml. ¡,:.11- olt
d51-rcrs anys
C.

(tan, lila.
irestrap¡ar que els socis d'a•
dl>po - iu a fer•lo objecte
,„anif,..sta,..ó de sanaat
pi, :ni de la scva tasca i del te U
trI,tr el Club.
ala

(....n mploNAT DE SEGONA
CaTEGOItIA
1

partIt. que d'aqu sest Coneurs sor.
t, tarar se sal, els sendentst
• ‘..r.lalzo , r-Ilure, de. Nlataró,
Je, Japaer.
od.., oal t'ami; ten

1

xec

elS ri tO l!ls.
- Quin i twons èment 'roben! — va f er ell
:11,11 lItIO iIrltJa rlaill1. — S1 II! Ila 11111 tiet it
JIeI ,t t'rl'jI1"tl un s q ntil ti CII Paltr e , la saldaosas taml.
si Garboy ha fet fallIda i ha venid le¡;
ru otra--, v • alors? •
--No p no trobern en aquest cae.
-.-Perü p i ens hi trobavetn?

pel

El Crup Es .. ursioni,ia "nantèlone,

Ph anilva a conteslar:
e orapte,", però es va contrnir.
nostra
• — En aquest CRS, naturaltnent, el
r.t. rIt rane que 11L lreneat; aquest papel' ha de
4 rvir úniearnent parque pugui retirar tot se4¡itt. ala 1/cetros 'Jinete. Un llame pot han MI
lun una gestió dificil per una dona.
Jessie'agrai aquesta delicadesa.
si, acrepto. Ted— ta aquestes condicions,
d?,'em feu un gran servei... Que he d'escriure?
. Mentre que la noia redactara el doeunient
*s(tla el dictat de Balaba'', una¡ciona d'una qua.
reta ares, d'aspecte auster i entenimentat
cambra vaina.
r.-gargrave es aquí, Jessie —va dir ella;

PER A TEULADES

l'ortil de 'Angel,
Fabrica a

I i 3 pral. :: Tek! i on 3314-A
BAR C E L ONA

Sarrià

NMENNOIMIMMSS.n

.SEINANTA-I l ...1

do LA PUBLICIT1T

—Mrs. Ililbury, la meva companya—va dir
Misa Sirielair preallatit-la.—D'aqui a un segoti.
alt s. Il¡Ibury, alai) el set' pas roposat, atta
transnoara el missalge. Deleitar resta 1,11c5111,1 de saber qba l'aetriu tenia una dama de
taimpanynt 1:in correcta i respeetable.
—Mr. Hargrave es un jove autor duainätie
—eNplira Sincinir — ; ve a Ilagir-ine les
sa y as ere:viole,: ha 55011 per mi fa tres menaluralmenl, 110 pui:
in5U-5
si"is
negar-me a escoltar-lo. Tal segada ho trotad
Ir seva obra mestra... Serii la nieva tercera
armadur'n... greu que Ningui a turbarnos en aquest montent.
Deleher froi Jesag.rarlablernent colpit per
aquest inoportti ti ,t la professiii de la
110111, d'aquest rnau teatral que les fotografies
dadicades i enganxades UstensibleMent a les
j'aretehavien d'haver-li fet recordar. Va
diSSirmilar la gnva contrarietal:
telefunaril ala( qtla hi 'tatua alguna
cosa nósa.
Ja en la Rinda. cuniri lt parer.
—.Tornare ,dctna—va
Ella no se sorprengtla gnb ni mica d'aquesta deceió. Li recava qUts tia inoportú poses fi
Ilur tOnverSa. PenstIliVa va reSPondre: esperar.
--Esta bé.
Pavant-earnbra Beleher llanca una mira-'

..Let

..

JOSEP ESTEVA 1 Cia.

tiaciA ne . 11ehtt, Liet
Oaltnau rara
Sages.
una excursec
bloc de rettio,i. Local social (Val,:a-

Fullher

3R3 CD

ze 40 CLII.

Materials armats , ab amiant exclusivament

Pana, ea lloo del ella 24. tal .-otu
a U u ocia anuo ionneld. I - AnSo-
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alnIfeallaallEaan

Pl.ques d
Ptes 2' 0 5 us.

Ptes. 750 m. 2

II" re arranciada utra snrteda in millar
a Moreeadn-Itensach i Vallenenna.
Suri ‚In de I 1 , sia i r.e. Saut 31 ; qued. ad•
mero 11, a les set del watt,
• . •

hora...

1 , d, el, v...stres

vacillard, gronsant

_.„.„-.

—lío recordeu que 'lela cital per aquieto

faaor de Jossie
virbers. aquf tenin
1111 pap r. i . or.h.nalit

1, • S
1,701' ti

01

. Neofits: Joau llaman. Fratteese Ma.
teo, Joan Manea, Francesa Salryet.
Serra, Eanii Per., Vil'alba. Jusep Broquetas, Joan Suranu
i Juan Oliver Gira.
El pum de sortida serh a dos quarts

d • ciait d¡¡ iunsn,

5EIXANTA-T7 .. . !188
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AMATEURS
Deimä se celebrarit aleuesla prova'
orgauitzaela per la U. V., havent-bi
rito els segilents:
segona tnecgoria: Joan Carpi.
De tercera eateguria 1 Agusti Prats.
Josep BislIal. Josep Cp briau, Amont
31 . 1ü, elosep Sagni tle, Nienuor Torren.

1

re.
a examina e!, allt.00d..at.
ou-a t11,;.
¡In
reneral i mA. esp.-olerla] III
OteIP
nerviss de:, td;a.
top Releed:

CICLISME

CAMPIONAT t'ATILA DELS

:\jow.tge deis arions I de les seres
t,.e en t .. ten, proveo practiq ees de i
rtglal2e ratenaurean.
1,1 Corie . i sement general de moture
el exp,oseeí e del funeioba anear de II riel
k;it e rrats e:real/s. cUtleaelnelas general., sobre Ilur cansina-m(4 rujustatgu
1 lanulalge r les ratarlerl›ladieS dels
111,1• . r . das,adó; causes de mal full•
Peaalltent deis matara: causes d'ara:
. pral- ea prät [Naca de la:par:letona
terreals.
el Lis coueiserneuts [conos esigits
per al Ir cd de pilot de torne.,
tS.t.a tau alils I tau ne..essaris 10IeI
aquests coueexearocas Que 00 l ö r a tan
ex:u:virarle, exigir-los adhuu per Ll ittol

0'1,1 e- e

.r

_

Cantzs.

etc.

1. "na dr I

e

SANS-ESPANTOL
Gran espectaelo ha despertat a la
pópulo:sis barriada de Sana l'a p una/ d'nemes! purtit. la qual (tina no normen teuint su entume :me es (nieta de diles
for/Qis molt equilibrados.
La Uniu, malgrat les desereions que
Ira sufro, es presentarh en forma que
lanaria molla feina Ihn setas nontria-
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tiäl cleprt's trhaver desuoherI tin t-mornie

fini lan hi ca l va (101 a rus' '‚al 'auto . Lo nava
hasta pinito el ',iota! al sea guau s'unen) La
baitZa deurta aeeenl tia t•- !-e encara Era la re •
NO
till'
peticiO de la ruisi
111.1'

1111,1,1J1'15 illf1 . 1111ad oq. (lijo
j111110/1:tada 1 majal-lit!,
un,
iruils quanti. die-¡

bata amb una
havia Ir:letal de rugir.

,101,!elins que
ongehavia litigut el temps
Ainh
pr-s.ct unir hala de revidver ahans que no In
cornirniquin rurilre Warrosi, Un alirc afir

nava greuntenl que Sl.ijenrlie no bthav¡a,
cidat: havia estal
A4'51101 1:5 s'alçava una exclamació

soro-

sentit explicar id tal a les sales d'una
¡redareid—sostania l'iniportant
enea ha anal aixi: un pela creditor que tenia
¡solloce da tola la forluna a l'Atlänlie ha nullral,
al despatx de 3Ia jerselie amit un protext fútil
1 hit fet Par gairehe a crenuc-roba. No tino delulls mes ininucioSos, 'però jeseencia
infnrmea que line per atitnlicsaxplicava un abre enmig d'un grup cada cop
Mea atapeit — Majendie ha eslat asseSsinat,
jaerb no pas a casa seva. El va matar ah',
en una Itotja 'de l'Opera un financier deis Mil.;
eoneguls. Una història de faldillas, naturalaten'. Nlajendie no ha mort tot seguit;
yogui transportae-lo a eses seva, 011 lia ex.

13%

Fulleld de L.1 PITLICITAT

respo,l
—Que ha.
baga no ha ostat restituida d'anul
ei 1 110/ 1. Wes. lIc till i tiat el que desitgeu saber,

perts no abans.
—AieshoreS irliS penseu que , st alrs. Bryant
l'ha presa, d'ara entlavant ¡a no 1, sera de cap
uti l i¡al t que ella la tornara?
— Nee ti, pile d'ir l'CS mes. La 'lleva promesa
us 11;1 do No lime sitia una su/ T ia sos.
pita l no ..111 1. u titi tout a teingti. Jo no he (lit
asai quo sosioles de Mrs. Bryant . .. I ara perrnetc. a-rne que tlb par!' dels meus ,propis
afers.
Pelchae es penecli sincerament d'haver obli.
dat la siiitacie dificil ett que es debalta la se,
va amiga.
—.Den meu! En mate eslava pensant? Siso
huelol no aneu a imaginar que soc un indi,

nisdia he visco% en un reinolf...
Amb al posat i amb el somris ella l'invita
a tornar a seure.
—Teniu noticies?
Ella va moure el cap negativament, tina
ntica descoratjada.
—La jornada ha eslat delirant a \Van Btreet
—prossegui cit.—El mercal esta desfet i els
ngents no donen abast a la tema. Garboy no
ha tingut temps de pensar en vós. No us en
haveu d'alarmar.
—Paró ho fitt dir al seu despatx que em
telefoni—respon gué Ja noia mirant l'hora—,
feren?. Di , 5

mitin

1

LA PUM

_

4.444444~.....«.444.444.
Tentre
l'irvetits

Teatre Gatalit Romea_
funcione pel
Celda de l'escena catalana
ENRIC BORRAS
Avui, dissabte, a les cinc tarda,
/a famosa tragèdia del mestre
Guanera
MAR 1 CEL
laft. la subirla creació d'Enriz
Borras

Coninant.m ne dramas
conatdies
MARUArt.t.rm XiFIGU
Primer actor, Alfons Muñoz

Pu actor d'escena

fra g ante, tarda, a les cinc,
!p atine° cori miro rs JO g nina tto•
ein D'e@ acres, trAntoul FernaitIve Lenta,
MI COMPAÑERO EL LADRON
Nil, a lee eler, In eOrninlia ii rey
Irles. de Jamo,. Zarardaa,
LAB DE ULLOA
entrenada turib esa evtreordinarl
per aquesta C01l5i,113 la al Inalre
Lara Ce Madrid.

Gusta Josep Maria Jordä,

Unen,. ret . 1, tone y il 1 real.
EERGEB 1 SANTPERE
Frie. i • da
Asee ,

Companyla de sarsuela
opereta Pinedo-aaitester

n tres aeles;, de Poal Aregall i Castollvi, música d,.1
rnestre Ribas, que s'estrena.

ra a la nit
44+44 4444•••n••• +44 44+49

ceent.le

.

;

tot, a les ,leu: 1. 1.1 comedia ca
;,,, 5eue La primera; fi.
PECAT AMAGAT.,

timeirale del :acetre

tista Ana Nazimova, (lile miel mulo Iiiiig1 , 1fdllliellt 110
Ciiible paper de tirare i filia

Rar r 19 'a 4
1

deri.

PC.110001(1

e

ele tp,i

Exlt (1 n•• la na
• 11.sriii 1 clasica Lilian Gar.
d, den. Exa le la suripanta

"Telèfon 4359 A.
Gran eampanyia Zuffali-Peria
Avui, dissabte, 16 de juny
1923. Tarda, vermut popular, a
das quarts de cine. I. in gra*anea nporrta rn dos artes
LA MECANOGRAFA
2, El valle de Anua ad, a les
aera nepas p aa preeiosa
opereta on tres art,::
LA DUQUESA DEL TABARIN
gran triond d'Lugortia
(Hi.

e4444+.4‚4444444+344+44.e..b.,4
•

%/in( mars
: l despres, 7 capit .il; Flor d'a2. mor, d'En u'. (1!ift,it,: La t
carreta fantasma, La malela negra, Amor i poesla.-- '
sti g•-•iri
1101a1 dri II
1. Al! Vint anes despees,
impti.d. El guardia nurnePu 378.

rl

; r -e

ii

4
4

Nvut, rn“.iete, ia,ta. ti cln• fp.a-IS
de ern,. i 'ran inatiniy 1, p . 11,.. I
I.a +ar-dr • la .11 n'e L., . , ca.opanon•, pel aran it e re, Vle, e,3 I'd,ele. ••

II. 5.011 Ine e erlee1.1151 I eI...e- la e-II
(lo,: arfe, Marn'relle N touone, ia • a •
VIA tiAolo"1,11J l'u• nre - e r;,,,,,...
iip.,IL lit e do, du ir:S .1 ,I n ,l.
d.- unpormor, rre.,1c n •,..., I . .1
..1, .111 11,t, El tram eo .:t
t II I , , ,1,11 ,.... d.• 1,•,,•.: el ....,
. syllon de r, :ao lr e. I./.. ittt;t ul,e te, igr .ile:•1
r
:: 4

• ,

pe

.
:
p

pe

e

%:.,.,'.. ..:!:..,.,1 ;:-..;;;,,,:„...i x
,-

z1.i c :Mear-1 t t m

aw, N'Afana

OFELIA E ARAGON
7 1iniart-.
Ct e lillat d'Ofella de Aragon.
e

4

1).:44ebesesterfeverireserseese,e-e-..rveer

,,,e44.444440.4-~-04,44.44:

jeeJnee.

WIN Mij3113+
4 Companda d comedia del
Teatro in. g rte ‚babel de 'Z

e
DIrecció, Artur Serrano t.

Vj rja p,aili. 1. La monumental.
El regalo de boda. 5. La hoja de
parra. ;. El gran baja.

Teatre Catalä Romea
irr
35An A -Tilmarl s. 13.
rbit Je la rompanym Mastines sierra. Primera ac!riu Ca.
tarloa Barcena, ano,

ea n ,lira rl Marquina El payo

rei. Ea despatxa a Comp . 1.1'2'4.

4
o

t

4

e44449.44eVebeeS444440.440411.11"

1N/gp,,IF
lareaa/Mramrsawfm.•

.3+411.444441144-44.S'
t
Sales iunva
Cala

4
.'
..,.

.5. Atril. fitssaltit. rl gr:.: , • •• .‘%:1 rlül
4 P:neralu g Apee 14 La sal% aaIS ge-

j
, ,i‘;z..r.ciii,.., r,i.:,,•Ita 2,:,1,.,eleete.iyo..
> ,g,ant.si.
4 cartee ele la ILe.
1 n -(1,..•..i Ile
j. b
, n•n,r101
(
J,I1,1,1;:,,.„ El St ,„ ri, to, or s,, ci ttn
.... 0, ,7..

/. Li, l iinia,..nc

t

i

:dyn.
.„ot: iat ,rta. ..a
n” ,.:
.
p. ,e ':.n Zi
Ei

aa
1 Leed - -e•Z,e e e el, e grdrienee3,1 l're je 1 n , b
,'
:. ,'r, ';',•,`:',7;!..'-";ia-"'ai.;:'

do la rornhlta
.110l1:0,1 • :1
/1 e, I11.11 ''.
Que no lo sepa Fernande

N.

2

4

ers-44944n4+4,Kee•Pei4r44441+4-,,

Creo Terstre Corfflal i

tiran Cinema
.,

Bolid,nla

p

I ni!. (n•
>I; I
La canreilia El que y al la
/:'n dona: id 1'111 , 1,111 , a V Ore, de oladt lar; la fin,' rule Errpoitcro negaos
un, la Isnln a I, 1:14 1..110,16 pePilo,: la ,1,-Purirs, Un y unga pela
A m is,
de 13
se.
L'hom e p eana non,.
dlr•a/ 1 ,

1. ol.1

eis

mr1141144-trei+.4131+++44449i,

SEIXANTA-C.al
i
ras d'una liara i mil ja qua la liaren
tancada.
-Probablement
troba assaltat per no

centenar de demandes semblants
explien
Beleher per Irrinquillilatir-la.-Qu:t lerneu?
-No s4... pert, ostie una nuca Inquieta. 51,1poseo que hagi fet
deis mitos cabals? Coses aixf pasisen tot sovint.
-La millor gestió intentar es de prendre
arnmedietament informes sobre la Fila:reja da
Garboy... Cal esbrinar si ha eslal arnisselaat
o no per la balaa. Alesharee ene aeonsellarota.
-Com ens podern infarmar?
a criärar iirace
prrgar -•
i
teleI i que s'atupi de labt.Pernieteu que
-Las en prego.
aquesta hora és probablement al arad
Club.
Bereber demanä el flamero.
-Sf, hi és-va fer ell.-Earern de sort! D'aquf a un segon %ladra a l'aparell.-a deizant
traspuar el ecu enuig, afea!:
,-Pera erm diable haveu confiat ols vos Garbuy?
e ms interessoß
rineul, m'ha estat prasentat d'enea
de la meya arribada a Nova York. Fa poc, be
volgut col-locar alzan dinar. No tenia cap altra relació. De més mera ell niustrat
uroll cordial, desitjava ferane guanyar multa.
Ne't sol Cofa ha anat la cosa,

non

191

EslitiejEni3
gr.,

rasa hi ha una bel u tlljg
per a banys de ala- I
d'exeursions. Per a a :aria
a l'Administraer6 1 .
r.ri. de 9 a 10
• j

AL
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• CALÇATS SIMON
. mudo a la fabrica mateix les mostres
u

PREUS DE SALDO
:

Escore i

Nava rEstisseria Mallorquina
"BliLERRES"

ItE 31005

inärariat

‚era, l..1 • n 11o. Sin°
;en, II 00 10e 1 de La,

• lesratruard

• .. rspeClald

C ori el d Cn t, 322 • Uta Fase g r'e Crjr:i3 1 C'3r13

pe r ,

.10/.7•Pand
enema. Tels el,
Iller i SeSeddli (le
alge. 2 11 a I
,•
in. a a
de e. a 3 3•1ää,,

t

.• . I 11111.il

La maleta
negra, por Ilers ort Rae. I issun.

p

Ofereix

te, patine:04e gene1 Ue 10 a
...• lä

I

•

natilid, des rid*Zio. La e:rimadas per a desila•jum,
ciarantitzern que les nostres ensamtades st'm igual,
minore que es fan a Mailidrea.

..

i

la fol. re.111,r, per la e
linda dr 1'erpara
de lo- 1
le.: le- alfaccrous.
I

intima dP. Conr,P313

ree1111,1",i,

elil.irls

11. • del!

II; de , , tlmttv, tu
fil

o

I

S'admeten encàrrecs

I I III).

Orquestra de l'Associació. Antoni Brossa ,
Enfile Ainaucl. umes
lt n Z al I. lluaiirirs.
illissy.

Pri-

FSPORT N:e -Front(i Principal Palac2

FullelA do LA priwic.IT.vr

oantaraderia, 5.111., d'una inhilliulal ben dife.:
liarla (le
!Mis grans
fatalment 1 molt depre-sa.
-Curiös. curis! 'Fine punt rl es-er perfoetameat
amb ella i amb tot Ii lie dit coses
qae no sento, quo alrnenys ja no acolo en
aquest instara, lai veritat Os que no pue dosf rin i' els nutus sentinients. prositnela
1,ndr(t la %tirita de for-me desvariejar? l'enea
Alvaroz no s'errava: Jessie és realment provocativa. Ealdra que e.rn vigili.
Belelier ja no se sentia opres per la malenconia. Caminava alegrernent sobre l'asfult
ensurnava joiosament la brisa fresca de la
Do. iamtent de vau re runa s'encanten les mil
110MirläriPS de la gran cintra, avida de plací
Cleepr es d'una jornada de treball.

reta qm.

- Sobre quina. prole shrarmrìni llançat Mac
Eonna? - va dentanar-se gairelni en veo alta,

aiwant - se en una ranionaila dii l'Avinguda,
trant les (mesh-es brillaniment illuminades.
Un instan, desairas Belther lornava a acure en plena tragedia. Tothorn en veu barra
earaentava la mara de Majendie. No hi havia
pas un altre tema.
Un sentiment d'amarga ironin prnetrava el
seu p sperit melare que canviava opinions supartiera:e sobre els esdoveniments que tan be
coneixia per liaver.ne Wat el primer teStiinuni.

Les veuifi Mes inversemblants, les versions
mes bogas circulaven. MaJandro slhavia

mi ,,-,111; n-n , larda, 11
cint:. Pub niltirtlegUnig

:- Se serveix a dombeili

,
ry• •
1/1

•
riliart

per al diumenge

Excellens empartAtts tek, carn dd peix. ItoldolH
lorteile
ma i pasta
Itiaseagii. Ensaull,t•i•
peorals i assorta general
pastisseria mallorquina
sobressada 1 carabassat, replenes dd calt..t1 ti . B.I1Z e r .

ilieoare I OLlia./n I J Del le
rinnirlhil
prolet-euia
41/1.t.lse

CONCFRTS:
ASir/

LLULL, 21

esIMIMMMIMOIn

PISTA DE

pati deis Ileons.-laiffin,

qn31

Füri:a Ce c21;a1:

(darrera el Parc)
sulartlre inummliimmiTIII1111113111113111•2111131111A

PARC

-

1W,s

Cl

ElHetries.

la reina de les alpes de taula
LA DE LA VALL DE SANT DANIEL
Ceposítad: JOS1 P PAGAS, PonTnt, 28

• L'home sense nom, imerpra-

A3SOCI?Ci1l

motors trifasies d'I a , -avala
i una Ilirnadara, una !!,aquilia
de foradar sensitiva, Ilt,,h sena
°sentara i una mola d'esmer.
Atireear-se: Sepúlveda, 90.Societat General d e Cable,:

NSECTICIDA.

calçats amb tares que no podcat
lliurar a:s comerciants

I

Les testes de la coronado a Valéncia, a presencia
Sr• 31\1 els ft..is ii Fs.ridnyal
CnarIot papa, r i ttnill'a dl' bruma
u u 1 u -n,
eslrenes
111111

Cap

je II

Smlat

minuto.% 11PfAsallo . 28 Fal*lacia

1 n ,111

1.11nrille,

ex-,

IMPS W1 ,
le Creus. A mina',

I

IN-W(iIMALI)

Que innocents san els
marits, F.1,1 fkrin.,11.

El

lee,

laniii.es. Aigua I: llulOsi.
ma 1 abundan) que :
roca al malea n ,tvtent.
vista panilrainioa .1.

s
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en la gran Plaça 1 en la sorpren en! Talaia. Sardanas per la
Cabra Catalania, des de les 9'30
fine a les doce. Funeinnarian
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entrada general, 125 pessetes.
Do earrualge, 25 pesarles.
Impostor, ,rompresos. Despatt
de luealilals: Taquilla leal re
Novelals. Centre de Loraliial e 1
humilles Hibielrom Servei
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izxrrs: La divertida Peine/da
Expoelord Infantil; lo trinter casara
arpremen1 La pantera nava; la bordea rOilledla El que val la dona;
la Instruellva Ni-adra Dona de
Parle, 1 IV }ornada de la E' an serle nournont El NI del pirata, u•
lultiela Era Jueticiers.
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TERRA BAIXA
Comit, diumenge, tarda, Terra
Recta. Nit, El mistIo, d'En la n Ssinyol, amb (1Peelfal 114_i U del

138roerta, anib el Pavo real.
despatxa a eomptaduria.
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Temporada castra 1323
Grau ed.fnuanVla du reodramat iiat del
Teatro Lara de Madrid
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, -tra Oscar i Urquldl. Després es
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tfi, Brueo? Sor
?-111

cap del

Tea.

al.

-De veres?
_Mac kentia It'• tina pista sterios,
parlar - le'n
Ama a reo
al Club, et sembla be-"!
-Entssos. I dignos, Brueo. he de ji
te un petit servei. Replitga tots eis
que puguis sobre Garboy... saps?

XIII

En ron al üarror, l'otra via li Cogerla el
rostes. Va retrobar seu :t.tadrnirä de les seves paraulos r d . h. seus an-los,
-Vaja, lannialeix no esta. onaniorat,„ na
remiu a ment
repet ia.-Aleshores. qua?
Constalava arnb perplaxilar que et sou lit 41ei variasa extraordinarianient segons que la
nula fas o no ii seu t'ostra_
aquf perfectamenl senyor de mi
mateix-es dala, fiint el rnolinel ami) el arig
bastú-; ja no ret ic gens engegat, ds curias...
' Al matad !crups analitdava la imporläncia
real del pacte d'amietat que acabava de pro,
posar a la jove aetriu en un campen de gene,
rusitat. Alfa no era el eumencament d'una sun.

vea

Cereal per t a

qui hen: parlal aques1 malt...

Vol

¡gil/

pel pana. ? Erri sents? Es nallt
--Me'n vag a ocupar!
- Si, 1111a amiga mora li ha rodia! algan
(filler. a Ventura de 20.000 dòlars. Irs fou
red de la situacid... I er.tit una mica inquetta.
No cap ben be a qua atendre's...

-vol reineautar-se del seu diner?
-Si. Quin es el atillor proeedialen t a 9e"
un ir?
-Mira... tes que remangar una Iran sferencia fi nom leu i denla al mall reelalifes'
tu niateis les valore.
-Esta be. Seguire el teu ronsell.
Tornä a pimpi:: el receptor i va girar-se diigrement vers la Peala companya, q ue c l'erava tina) ansietat.
-Adió nutria. Druee obtindrä els intorlue'
que desitgem 1 jo us telefonaré aquest veßPre;
Ara la millar manera de proendir
Prengue el seu carnet do xecs i signa

