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EL 11:11111,03 ENLLUERNAMENT
Si els catalans iern d'ésser sempre dignament sobrls en
tracte amb les autoritats que representen l'Estat dominador,
ho hem d'ésser encara mes en les hores dificals i angunioses. No
esta bé, en cap cas, que oblidem la nostra condició de súbdits
iereats, ni la situació subordinada de la Patria nostra. Però
encara está pitjor el g irar-nos en les hores doloroses cap a les
autoritats del Poder central, implorant Hur auxili i donant-los
entenent que tenen la missió de salvar el nostre noble.
Hi ha motius sobrers per presentar l'Estat espanyol i ele
5€1151 Governs successius com a principals culpables de la tragèdia
de Barcelona. Es tot un sistema polític el que obra contra Catalunya. Al capdavall, les autoritats que en les respectives esferes
actuen avui a Catalunya representen el mateix sistema. Per
damunt d'elles hi ha les institucions que han enfonsat la nació
catalana. Es possible que, personalment, hi hagi alguna vegada
ministres i autoritats que dins el marc de llurs atribucions
compleixin els deures elementals que llurs càrrecs els imposen.
No cal, pero, fer-se la iluaió pueril que un d'aquests horneo, per
la seva intervenció directa, és capee de resoldre els problemes
plantejats a la nostra terra.
—
Quan alguna d'aquestes autoritats realitza un acte o segueix
ara Unta de conducta inepirant-se en nobles sentiments i en honestos propòsits, és just de reconeixer- bo. ..Tanmateix. no s'ha
de donar mai a aquest reconeixement eventual el caràcter d'una
apoteosi. Al nostre poble no li escau, en les presentes circumstandeo, l'afalac envers el que no han rebut llur autoritat de
les seves mano i que són redes de la maquineria secular que
aixafa la llibertat nacional de Catalunya.
Les manifestacions apoteäsiques són encara mes excessives
i mes censurables, quan no hi ha cap fet assenyalat en si mateixes. Qualsevol diría, en veure certs artes d'adhesió i certs
esclata d'entusiasme. que l'homenatjat acaba do guanyar alguna
batalla decisiva, o que ha salvat la Pàtria - d'un perill gros. Els
resultats po'retiue de determinades intervencions encara han de
venir. i no sabern si vindran. No volem regatejar a ningú els
mèrits que tingui. Però és evident que no hi ha relació entre
eis mèrits que pugui haver contret personatge i les
públiques i insistents manifestacions d'adhesió que alguns sectors socials de Baicelona li tributen.
A Bareelona, ciutat gran corn es, hi ha gent per a tot. Cada
tendencia d'opinió, cada partit polític, cada força social, pot
portar un dia al carrer alguna milers d'addictes i pot omplir
leo colurnnes dele periódica amb llargues llistes de noms. L'exhibició d'un d'aquests sectors no significa que tota la ciutat, ni
tan sois que la majoria de la ciutat, pqnsi de la mateixa manera.
Així i tot, n'hi ha prou arnb que entri per un camí equivocat una
fracció ciutadana. perquif calgui lamentar la seva desviació.
Convé evitar els enlluernaments. De totes les lluiseors que
poden enlluernar-nos, potser la mes periliosa és la del sabre.
Nalfrfem de plener els catalans que vinculessin la salvació de
ilurs interesses a la gestió dels sabres brillante. 1-ei ha algunes
fumes vives que tenen l'ànima monta, i que amb ulls fantiurtics
veuen a cada punt bornes salvadora i providencials. Eta pocs
any s , aquestes forces febles han descobert dos, tres, quatre
salvadors de la eintat. Els han fet homenatges, al mig del
eturrer i en la solemnitat dels rònecs edificis oficials. 1 ami)
tanta de salvadors corre lii ha hagut, la ciutat encara no este
eli/ada. Barcelona segueix sofrint. Barcelona segueix esperant
la salvació que no ve. Timguein compte tots els %me/o/lit/8,
tinguem compte tots els catalana de no afegir a les ferides que
obre el terrorismo sobre el Coll indefens de Catalunya, la trrrible
ferida moral de la nostra humiliació.

Converses filo- Carnet de les
lletres

Trobivern Fahre dia com a tearluec:O de l'adjectes espanyol dlsottente,
el mot dusetertt. begurament el tet
'ele a disolviendo, disolverior, d;suele
disolvlg, cte., corresponen. en cadúselent, distolcm, dissolen, dissfi!o, etc. (sense la y etimulisica, que
.e,panyol ha conservat i el catali lu

ELS "VIATGES DE GULLIVER"
d'Editorial Catalana acaba dc publicar irea llena traducció deis "Viatges
dr Gulliver", de Jonathan Steift. L'ha
duta a terme el senyor J. Farran i
Mayceal. Les aventures de Gulliver,
el singular viatger, en els paisos

erdet), iée creure que al mur frpaUY • il disolvente hacia de enrespondre

des en la noçtra Ilcngua amb urs t stil
v?v,rç i !turne El seneer Parran i Mayoral, traductor del "Vicari dc Wakefiel ! ". ha us,Vjat ara la seca (raca
vcriint catabe la meravellosa curtir/a satiricia en el O, vó de Sant Patr Cl er. pia:ava la ,tva misantropia.
La era/fumó del senyor Parran i
Mayoral es enrigunla. ami) un prólog
llacg i dele, en el qual el nostre critic fa alomad, "reftexions labre ric i tos r eVII. 5 ., de la $itira i dc la misantrnpia". Es un esturli admirable.
malt original, ple de suggetions. El
seny .or Farra ', i Mayoral perdona a
Swift les urpatles de tit , ännop que
va clavar-li a (Mala Ilegin per
P r na ^ r r ae. rada. in (arte,. els "Viatgel
de Gulficre". Sur tir descompouia arheredan-tete la brutal leinrruna, esguerdantle amh ele 11113 mieroacópics
de (d'Hiere al pais dele mana
culpa, puf). fett aviat perdnnarla.
Per clamunt la drisan•ropia, per damunt
la S5tir3 que imaginaren lea aventures
de Cultiven la persa escampa sentors stiavit4mee. A i oh el redimeix.
L'ehri sie Swift es, sabee tot, una
obra de pode. die amb mella justicia el sertyar l eyeran 1 Mayaral.
ainh a r rueel4 vertió ben leta t
crardtal dels "Viarges dv Gulliver" i
amh el pr iAeg que rabee, ens fe verilre uns ff irf1 Cöuß en el !libre, ee Je.
n‘tban Saite. aquell tare que, peetse r 4 eimpil de l'autor, misantrop utopista, ha illuminat de joia tatue ella
ingenur i que reenviara a tanta 'de
lector, d'aeri les horra daurades de
la infantesa.
fihIp-boy
'
A "Las Nouvelles Litterairea".
de París,' hi apareixen sevint bre,”
notes referojts al mostee stevirrent literam;

in

catali el mot dissolent. En reatriar.

ti mat catete correeporient a l'Emered diso'vente no és dissolent einó dis-

lehent.
D.statvent, encara que provinent del
tertrerpi prerent dissoluere, és avui un
adjectiu, no una forma de distole
dre; i la supressió de la y que ha ,oSet asuro
aquest verb, no l'afecta. ()molen"
el gerundi de ditsaldre, despreveit
de la u etimológica cern totes tes alt:i formes d'aquest verb: dissolvent
i, un adjectiu que no te altre parentiu
¡oh destoldre, sinó que prnvi d • un mol
tic er Ilati era una furnia dcl mateix
'eh d Ti more dixeoldrr.
Itutre du „tru g i dissolvent hi ha la
Ill arre are thierinciu que entre (mire' .5
ennvenent, uheortynt 1 n40,cAnrerneni I toncerrireit, °hediera
01 set.

P. Fahra

Ei. TEHOiSPIIE A CATILIJNik.
• Le Travair, tliari ser:a:Ida itaCl93r4. eriblreir ea primera plena un are l... tes el tilo! tenb q1t enraptalem
ille Va neta. Ate sise Cr(1, 14 P"fer,'
«PiirA la situacin le Bercelona i

res pe nsabilitata que hilé el Gavera
dtillunea.
• Ach gust reproduiríem algun dels
' irranir Nrgrais d'aquest articte qUe
itoh ami, una cruda al Proletmriat
ai reen! als hernies lliures de tet el
7I6
, pererie farmIn una Opinió volt
«la per itteporste-ee a reeglaiota tique mina l'existenc i a del preste
3tale. però... pecó l'article de "Le
41tail" parla miela Clan

1..41 . put r

..

el Neme, Ea 1.411efit acaba d'el- .-:.
es
egiugg i El Telegrama del Rif:
.i.e

@ "Los ah:Milete: m g partem la p ar-
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La

L'Agancia Ha y as ha comunicar. a lote el diaria d'Europa, que

la erisi del gmbinel Theunis

vint maya Ara tothbm comerla:a
de verme de quin peu flaquegern.
El dia que deixem de discutir
els diettimens immorals del Tribunal ,Suprem.... deis alineo i els
trostreg rico siguin capaços de
ter un sacrifici i ele nostres
pobres de veure el seu interés,
la necesitat de creer a cada poble una escota catalana que sigui millor que l'espanyola és

deu 'única u exolusivarnent al
problema de la Universitat
Gaul. Arreó ere verilut, perb no
es rota la veritat. La crisi del
gabinet Theunts té una causa
profunda que és I& preponderancia cada dia mejor que els
elements flamenca (germanice)
tienen fas la politice belga. Maposare per ella materia.
nifestacione d'aqueeta preponEa quinze anys 'que els (la&rancla, les darreres mani les- :mentes de baten per l'eseola.
tecleas ; dirfern, han provocat Primer es bateren per lee escola cargucla de Theunie. I aques- ies, elementalr . avui, per la Uniles eón divereea: en primer lloc, versitat .I.a Carmenar/Unció da

l'oposició cada dia mes forte
(ric ' ol a elemento flamencs fan a
Eallaagament de la

férula

Aquesta oposició

es.

en cerio manera . una protesta d'aquests elements contra
l'ocupueit5 de la Rhur. Una altra
manifeeleciti, la menor, pern la

mee típica. és la Huila entaulada de fa temps Per dominar la
Universifat do Gant, entre flamelles i valone, ent re germ än ics
1 llatins, prenen ara la paraula
Ilaerns en un sentt allargat ja

que no es pas absolulament dar
que els robles de Mengua (l'oil
erguir] llatins. Ulla enquesl a recent en una gran reausta de Parfs, sobre aquerd a picant gires-

tne ha estat negativa per la Ira/Mita/ de 'França.
Abano de la guerra, el moviment flamene, aquest roble de
sang germanice rorrompuda, pe
re de sang gerinä p ica, vagarnent
colorejat de cultura llar ina i
católica era un !Do y /aten t arloleseent i insegure Avui (*. s un
moviment polen!, el problema
central de Merca. Les persones
que han llegit la hisläria saben
que Bèlgica sorgi el 1830 de la
unió dele flamencs i dele valono
arnb una poliliea interior antiholandeea i l'en; internarional
ment el paper d . r.stat. coixinet.
Anglatera garantazit la Iiibertal, d'agur-art. pnble. Els elements
que entraren en la composinió
dn Bélgica, eren, peró. d'una
pretil al. deeigual. Els a-alens

eron mes eivilitzats, donaren al
pafe 1111/1 imima i una cara francesa, portaren la llengua francesa por loe el país. dominaren
In bureeräcia i rl tribunal, les
escotes 1 les casernes Aquesla
ettperinritat francesa fou atanfine/aria menten el serraei een

restringir. Establert el sefragi
universal, les coces cninnnren a
trontollar. Els nemeres demostraren que free milions de ivalone haven dominar.. per vuitananys. qualre ruilinn (Ir (lamorir u. Ln erisi nacional contonea (van darrera d'aqueets números i nasqueé una conscienla

cia nneional.
I naturalment, coro que el Mil timeist flament ee un rnevimeet nacionalista lògic, en se
feren sentir desseguida la rivaldat entre germänics i Patino,
fou a l'eseold; Es per aixe que rI
problema de la Universitat de
flan!, és la manifestació més
candent del problema. No fa pes
gaires tnesos, el mes de mare

d'agites/ any venint de la Rhur,
estiguerern unes hores a Drilsellee, de pos cap a París. TMguerrn neasió de presenciar una
manifeetaele (-entra la flarneneei t zaeld de la Universitat. de
Ornad Ele manifestarais anaven,

alai SeVPS banderes plenes
denseripeiens al Palau Reial per
portar al rei Alberti les 1,evr.i
enn e lusen s eontrerios a la vetare') dr il Perlareent quo havia estar favorable a In gernannilerotió.
luja d'ammetre inscripcions
li u qtredat gravado a la inernó_
rot. Dria : "Mal, despr43s do litt
iet ptitria holga no havia passat

per un predi tan erren roan ara".

La lereura il'aqueetesperfelles
ere c que Mina el te exacte do la
qileetie. Feria Ingents creure s/n
pérflua unri diereis:ele enfaldada a l'un Inrn (l'una Universital.
Es al rontrari. El quo &postra
precisamenl que cl movitnent
namene nn (Sis un movinto, nt. de
eartra, de le seneibiiitat eme derensfro davant de les. neonles. Si
el mOviM e nt nnerannliet a cal ale
na hernié: enInt rienainet. fine a
treprizleitt de l'te V, Catalana.

n

por l'ullitir$ quise baO 'Crhixiit. ron .
tratexperi A n e irt aliente i renten

len senil, cornil. re/menear I a
casa per la -teulacta. batirla romermati per enmentrar teja la
er-va nerivilat An el problema do

loe emeolee.Ele direetors del mnvinieu I eninInniela itr, tInnnt a
nan e en e:atribula una sensib,di-

iiit purament rara/lord. Ele re o (patee. vtir, evidents. El
ealelanierne dels poi(' ¡re
eilreere ha reirnsat la sollloir;
del nostre problema almenys

$tliinl

sentir poc, encara, perque el
francés. "ruin de ineme" As una
(mea importent 1. a mes/ a mes.
porque ele rice a Bélgic a són els
valone i els pobres, el poble
babe són els flarnencs. La prosele antlfranceea munes bit coa/envare A Anvers, ola senyere
parlen (rannte i etu els barrio po
pulars PS parla t'ameno. A Renfrs

gos, el mateix. A Ostend, malgrat
eser Una cutati que vil/ riel luxe
i del turro/1re, els m1 7eadors parlen t'arrume. A Gant, que es la

Meca dels temerles, la malee
part deis diario, els teatre,
eneietat, m'u) (1),,A9 OttP es fan C fl
francas peirre l'eartevenirtor

dele flamence. Els flamenrs een
gent lenta, dura i eólida. Er g valona Cenen la cultura, per!' el
!relean i In fecondilat son deis

flamenca. D'aqut Irenta enes, eis
flamencs ser ian ('inc milions. per
que einen la forca densogräfira
dels alemanys deis italians. Els
valons, que desminuiexen
nombre, cono els franceses, iran
carera. El nombre de germänics
serä doble de/ nombre deis Ilatins.
Josep Pla
(Continuaräl

Fui! de dietan
VITALITAT O INCONSCIENCIA

L'un.—No en sortirem mai. Fa qui sap
els anys que pels volts de Sant
Jaan l'alcalde lleno una crida invitant el veinat a abstenir-se d'engegar focs artificials en l'interior
de la ciutat.
L'altre.—I inútil I Ili ha hagut menys
rebombori, iteró encara Mhi ha haga:. Sant Joan i Sant Pere han
d'bser Celcbrats anth resplendors
d'ineendi i amb espetes de Mutes.
L'u n a-1-10 dieu ainb una mena de conformitat alegre.
L'altre.—Què hi rolen fer!
L'uta—En primer lloc. que la , crida es
compleixi. Les autoritats espren
masses Coses de la cultura del públic... No estem d'acord que els
coces odra bonics. •peró perillosos?
¡ No estem d'acord que lm prules,

els troto i els corrc-cames tto són
tan perillosos, perb san una divert•iO inibtkil, de gust africä?
L'altrc.—Si, borne, si. Estem d'acord.
L un.—Aleshorcs que. sense canteenplacions, fiquin a la presó ele
ractors de la crida.
L'altre.—Ilo feu molt fort.
L'un.—En aquestcs circumstanefes,
quan la ciutat esta, o hauria d'estar, preocupada per uns altres espelees de mena bt et poc festiva,
zus sembla tolerable que pels terrat; i pels carrers segueixin me- 1
tent fressa uns quants poca-soltes?
L'altre. —Bala 1 Jo m'ho preise d'una

Roma,

24. — L'ambaixador del, Es-

tats Uniu, Mr. Child, després de vi-

=
' tielt mds execrable de 'ni Patria."

•
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ELS CATIGINS
trobava jo, poos dies be,
, vol que II
ä la Biblioteca pública de alabó, Ii parlaré francés; si vol espaEm

quan van entrar a visnar-la
dos vells marinera. Vaig sentir
que l'un d'ella, parlant amb el
porter de la Biblioteca, dele que
l'altre havia arribat de l'Alger
i que, no havent estat mar a la
Biblioteca, l'hi menava perquè
la velen.
Jo havia llegit, poes dies
abano, en el número de la "Revista de Menorca", correepoe
nent al mes d'abril de 1921, els
fragments d'un artiele aparegut
en juliol del 1957. dins el diari
altres.—liaras.
trances " Le Constitutionnel "
relate/e a la colonització franMUSSOLINI TORNA DE L'ETNA
cesa a Algèria. Aquests fragRoma, 24. — De tornada del seu mento duren per Mol "Les viviatge als llocs sinistrats a cense- Ilages n/alionnais", i es refeanencia de recupcin de l'Etna, ha ar- rien principalment al roble de
ribat a a/tuesta capital ei president Fort-de-VEau, on els balears
ticnyor ussolini.—Hastas.
constiluien, en 1857, l'element
LES CLNIAMS ENFONSEN LES únie de població. S'hi eetudiales. caraderistiques de la
TEULADES DE LES CASES. — ven
vila i deis habitante amb una
COM AVANÇA LA LAVA
cenia extensió, per considerar
Diuen de Catania que un nou perill aquesta colórala, que havia esels
amenaça tota la regia de l'Etna:
tal fundada solament set anys
sostres de les cases s'enfonsen degut abans, cona el prototipus i lohan
acus'hi
cendres
que
les
el pes de
lira nuestra do les viles mallomulat Fins ara no In ha hagut cap
rieses. Un tres de terra de molt
mort. però bastants terits. Els vells deficients condicions agrieoles
asilats en un estabitment de Lingua- havia estat convertit, en set
glossa, es negaren a abandonar el seu anys, pels entone reenorquins,
reí/1g/, dient que no sortirien fins que en un dele indrets mes flórids
la lava corres pels carrers, ncgant•se
de la provincia d'Alger.
a escoltar els que els advertien'
"Es irepossible—diu 'l'esmenautoritats
els
stiest altre perill. Les
tat article—de recórrer aquesnormes
ftsrea
i
quan
desallotjaren per
tes tetases, apuestes plantacions,
Quedara una vella Sartre, el sostre cal- aquests merma sense sentirgui, ccbrtnt-la de runa, tense, pero, se penctrat d'un sentiment de
ferli cap mal.
profunda sin/palia i fins de viAls voltants de l'Etna s'han cobert va admiraraS envero aquesta rad'una espesa capa de pols negre, que ra perfidiosa i valenta, que es
cau seguidament i que unint-se a les recomana per les qualitats mes
emanacions sulfurases del cOlCá mata eminents: l'amor al treball , la
Cola vegetació 1 enmetzina els animals.
sobrietat el culte de l3 familia,
El bestiar que hacia estat tentar ale einstint pl ofundement ruegies."
mort
gaicorrals abans de l'erupció ha
leexquisida netedat i al conrebé tot enmetzinat per l'atmósfera fort deis interiors; la resistencontaminada
cia en el trebrill; /a similitud
Els progressos dele torrents ole la- del eel de Menorca amb el d'Alva són esgarrifosci. Al defora la lava geria, que els permet
que a ha solidificar és tan • dura que lar•se . fecilment; IR fecunditat
forma recs que /alelen per damunt del dels matrimonis, el &rice de
terretl Y cent Un.i " la de ha " .
guany, Eassistencia mutual, sen
noria de /mea puja esea la n t t'l ° 10raltres belles qualitats que assesals i passant per damunt de lees els nyala delingudament en els made
tones
obstacles. empesa TICI1 miler
henesoe algerians
de lava que devanen darrera scu.
ITenri Cauvain, u que flan delle
ELS ANIMALS I leERUPCIO DE uns -eolons creme-.
Llegint ele paràgrafs d'aqueje
L'ETNA
arliele, i sabeat que l'emigració
L'enredó de l'Etna u cls moviments
balear i valenciana a Alger era
cismics que l'han acompanyat, han pro- ernportant, erra preoeupava do
duje un singular electe en els unimals
saber quin seria l'estat actual
que riuen en aquella regia vokaniea.
d'aquesta població germana en
Els gossos sembla queila presenti- aquellos contrades del Nord
ren perquè un dia o dos abans dona- d'Afrie». Es comprendre, dones,
ren reiterats senyals d'inquietud i 'laque la presencia d'aquell heme
draren. En produir-se el primer xoc
que acabava d'arribar-nn
que seguí a l'erupció volcamca, els
teresses. i que quan era ja a
gats es van posar a miolar amb na Co punt d'anar-se'n Ii adreas
de lament i a arraneir-se al: peno de
parnula i le fea una serio de
lisies amos o del primer que passava.
per/lentes..
Es va veure que una gota treta CiS
Era un home ja volt, al!, un
p nCtirt eS fudreli. jas tota atrafegada, buscant
u
poe t'orbe! de/spatIles, per!' fort

sitar la regia devastada de Sicilia, ha
expressat a les autoritats la solidaritat
i simpatia del pobre nordamenci, ternaht 'a Roma.
De Catänia comuniquen que l'eru p ció del Etna continua decreixent. El
corrent de lava ha disminuit i en diferents llocs sha dcturat.—Radio.
Catänia. — Amb tot i que Es bogues de l'Etna segueixen llençant poca
o molla lava, s han deturat alguns dels
corrents que s'havien formas, fent-se
cada vegaad mes lema la marxa dele

enrama. Unes patilles grisenques

Els altres animal§ doméstie3 foren
eslufailes vorejaven el seu rospresos d'estupor, caient en una mena
Ire brnt, on ; Miren bondadosa.
d'estat letergic.
ment uns ulls color de mel. Ne'
S'observe igualment que els oeells
havia badal boca des que va
deis barcos i del, carnps &izaren de
entrar a lo Biblioteca, i ara. en
cantar dos dies abans de la catastrofe.
anar a respondre a les meves
Les liebres, que no tenen aquesta pre.
preguntes semblä rom si li reciente.. cixiren dels caes en el ene- qu.es un por dlaver dc sortir
ment de remeció i s'installaren a k g dei seu mutisme. Pub ben °sin,
vores dels camins sense temer els eemble lambe d'interessar - se en
campetols que fugien esfereits de casa aquella conversa.
seca.
'
Par lava lentament amb
LES PERDUES MATERIALS
aquesle mena do bonhomia i de
ultra manera. La irreftexi6 d'aquesta gent que segueix engegant
Roma.—Eins ara no passen de Vtat natural superiorilat que no ee
cocts i piules entnig de la nostra milions de Eres els danys materials rar de trobar en els hornee de
Chota! martiritzada, mes aviat cm
la riostra pagesie a de In nostra
causats per l'erupció.—Ilavas.
tonifica -que neesteinerdelx. Eet i
marina; i ell mateix, fisicament,
fet, això és la vida que continua...
UN FLAGELL TERRIBLE
hauria pega ésser eres per un
LA "MOSC A KoLereettAcie rr ,
Leel. - 4 la vida? Lestepidem!
mariner de la dista catalana.
L'atine—Te/U-se-val, potser. Els filtims
MORTAL TetelftE PER A 1,'110- Sentent-lo parlar la riostra llenressorts de la ilustra ritalitat progua, i
paran/. esment sine
M E , HA M C/HT 15.000 BONSEN
bable:leen ,. no sinn s1n6 aierò 1 senr e` en la pronunelació, un liom
15 DIES
sttalitat, ohlit de l'altir e dcl dclinauria qualifieat lot segun de
ma... estupidesa, 51 Mllest es el
Roma, 24. — A des planures rossellones a eausa del seu aemol que us fa el ;ye
danubianes han morí, en quinze oren, afrancesat.
Caries Soldevila dies 15,900 bolis per la picada Mentre jo anava fent aquesde l'insecte anomenat "mosca tes observacions, l'home anava
kolumbaeh", perque procedeix explicant-se. Si es parlava el
del palo de Kolumbaele de Ser- eatalä a l'Alger? Déu reeu! hi
bin.
ha ben bri des cents robles en
.4 S A NT JUST DESI'ERY
Aquest insecte, la picada del per Nada habitant, que parla
L'Agrttpaeicl nacionalista "Arre* dr ellaril da mortal, • tambó per a frances n'hi ha deu que parlen
la Terca", de San! loan Desvern, ha l'heme, s'ha propagat aquest la riostra llengua, tan gran es
organilzrtt ter ol din 28 (vigilia d.. ane en considerables propor- el lumbre de mallerquilis, moSant Pcre), a dos" quarts de (Ira del dorre a causa de la grani sera, norquine, Yalencians i eatalans
vcsIlrelara gran /esta peto i.ilit, fore
que hi habiten. Es peareeerrer
nient el trogranta una audirió dr itant•
una /nena part sie la provfneia
', reses tardanes e.reeiefailes ter la red'Alger sense sabor parlar nide
LA QUESTPO t'E! TANGER
i padainerds pe:s LA PRIMERA TIEUNIO E
S CE- que eatafi. En general, lee fa.
eenyors Gl att, IJangort, Rassinyrti,
mili resten fidels a la Ilengua.
LEÍ/RARA EL DIA 20 DEL
Roig i Pelma i /e serredela Mara
Ell, que es de Ciuradilla i se'n
CORRENT
Llangort, de "Noies .eeparoiirter".
ya anar a l'Aire als quinze
Fine a le.s co del respt ha:ira attLondree, irt, -- L'Agencia fluye. y a formar-hi la seva fa tbittI t ibus de. La Santju4tcnea. gue 1.17/1 Reidor creu embee que, segons rabea: Ii fil ls i nels i tete parde la lino d'Espanya a Sant Just
ee qiir estuca aenrrint, els pb• len la Mengua dels avie: el pacabol,¡ eg
Per...erg , dale In flaca.
ro; franeesos, ringles i Pepa- !t'Os, ront etr ditIon. Ara, que
petelauterit.t i sarelanes duran la goa a nyols celebraran lile primera, amb ele francesos perlen trataPo rcelana.
reunia per trarlar de la (irles- ces. 1 amb una simplieitet no
Per al dia 13 de la larda, hi tia de Tänger. el din 29 de rae- gene afectada, 1 re:alant itt fahauni una oudiciil (le sis/Y/ares per la
tua', ni munsteri (I Afees anglo. eilitat coemopolila de la riostra
calda "La Pr incipal del Camp".
--Ha y as,
mea, va ter:

La Política

I

--S1

para francés,

nyol, espulgo!: si-vol italiä, ¡tse
lié; si vol moro, moro.
Quan ja era a punt d'amarse'n, jo, desitjant de poder rea
prendre aquesta conversa que
tant m'afalagava, vaig dir-li
que, mentre fos a alabó, sempre
que volgués venir a la Biblioteca a Ilegir una estona, ja sabia qee podia fue teo: hi seria
ben rebut.
Llavors l'horno, amb una in-.
finita i bondadosa recanes als
ulls i a la vea, va fintr:
—Ah: si jo sabes Ilegirl Peo
re, germà, no en se,
I se'n va aliar.
He pensat, de vegades. que
haurla estat preferible, per a
l'expansió de la nostra raea i

de la nostra llengua (no, per!',
per a la nostra cultura), que
els monarquee catalans, de Pera
el Gran en avall, en Itoc de me.
nar la leva expansió mediterrània per paisos europeus, l'ha- guesin menada pel N. d'Airiea,
no acontentant-se del guany
rnercantivol i de la. simple supedilacid tributària d ' alguns
Estats. Probablement l'eefore
de conquesta i de conservació
hauria estat molt inferior al
que s'esmereä a Sieilta, Sardonya i Nàpols, ja que les rivalie
tato suscitades ho haurian Wat
també, Els resultats bannen estat molt mes duradors. En Mu•
tener batirla pogut escriure
(rom després de referir altres
conquestes) que els nous dome
nis havien estat poblats de bona
gent catalana, i que s'hi parlava "el pus bell catalaneic del
món'. I atol s'hi pardaria encara.
t
S'hi parla, tantriatelx, obra
acaben, de veure; 1 oaldrfa, Pat.
ser, (izar l'extensió i la inteneirat que el catalä assoleix en
torres slgerianes, i fins estue
diar-ne la variant que s'hi forma. Caldria tambe no deixar
d'esmentar aquests nuelis colonitzadora que conserven la
riostra Ilengua en parlar del
domini lingilistic datalä, auf
eom ele nuclis de jueus deseena
dents deis jueus catalans eipolsats de Catalunya, Valända
i Pelearse pels Reis Catòlics. Es
cosa sabuda que durant la guerra, a Salònica, els soldats rosselloneses s entenfen parlant
eetalä amb comercia:jis jueus
d'aquella ciutat.
Forran Soldevill
LA

SETMANA ENTRANT SE

SUSPENDRA EL SERVEI

PAQUETS POSTALS ENTRE
AMERIC A I EUROPA
Nova York. 24. — Havent esgotat ja l'Administració ame,
ricana de Correrte totes les parridee del sen pressupost per a
l'exercici corrent, es veu peesisada a esperar el dia primer
del próxim mes de juliol per
ordenar els erectas postals se-

gens el nou exer c ici fiscal.
A conseqüència de la falta
de (linee no serä possible, durant rota la próxima se/li/nan
expedir mostees ni paquets pera
tals destinats a Europa. — Hava5.

La

situiciö a Europa

eanoeller :auno ha fet un
Important disoura a Koenigs.
Neo. Oontrarlarnent a l Si noticies optimistas d'aqueas dies,
ha afirmas que la resisincla
pasable era cosa patriótica i es.
pontänla del poble de les re,
glorie ocupadas, fent a más a
más manIfeetacions Imperialistes sobra la .unItat alemanya 1 la
qüestió de la Prúeeia Oriental.
El

Tornen a augmentar e3s sabotatges a ea Ruhr. Una bomba
ha fet descarrilar vint cagona
d'un tren de meroaderles.
Una comissió parlamentbria
del itelchstag, nomenada aspe.
olalment per InvestIpar lee causes de la devanada del maro, ha
deolarat que el prinoipal q u'osbis is Hugo EtInnes.
La oomiss16 financiera de hl
Conferència de Lausana ha arruma a diversos aoords, entre
sobre la qüestió de les IndemnItzaolono I e•Patit010".
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COTITZAC1ONS DEL DIA 25 DE JUNY DE 1923
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asomes( NIT

BORSi mArf

BORSA

Franca...,
SUMOS
•
.

110191105. . .

4110
121'

.

35E5
3065
3119
974 ”.2

Urea
„
Liturea. • .
Duiars. .
, .
Mares . .

0925 55'15

•
DOliSi DE MADHID

DIVISE ESTRANCEE

I
e
1
•
87 75 67'751.67'73 41 75
7 65
72115 72'
151'
151'
1103'
138'

loe Tand
Oba
. 28
158131 twrs 67185
Alacena .
• • 72'
72'
7185 7.'
F. C. Aletean • .115R
15610 .56
156
Gran Metro
142' 140'
°tenses. .
19003 1183
IS'
Aosoinzulatui.
1/2'
113'
113'
.1 66'75 67'
&ro 67'
Platea
.
• .• 4125
4821
Algees .
.1119'
119'
Andaiusoe

E04011e9

1:401

. .

OTO 'tia

C. 7:ecos/maques.

W'23 19'30

-r A R ÓA

t alt"

raterlor. ,

Sara . .

'decana. .
Orenses. .
enrimustas.
CelOnill. .
2. , 0letrop.
Gran Metrop.
Felgueres . . .
EaCereS v ariable. .

7150
57112
7.2.•
en.
59'23
67'
131
14 2 '
57.
X775
119.0

00'

67'35
fa're
1985 1875
16'2, 50'
67:8 27'
153
149'
on, 13"
57'
E5'
23E0 2373
1/152
120

T. MadrIleDYIL .

7130
tres
7140
1860
0973
875)
151'
13753
56'
322'
94'

BORSA DE LONDRES
Cedules argentines
Eale. loe
Franca
7lova York
Espanya
Suissa
notansa
910119

suela
eortueal

5 070
7150
7460
4 61
5111
7035
1 176 7
10318
17405
231

4200
4987
r..160
525000
26875
2130
87475
2 7815

Argentina
Monte-idee
Elle
Berlin
Cnnentutgui
Yokobama

glYtileCgaa

DEIES

CITIIIIIii

L'E.STAT

Londres.
7015. 1 mes prAp, Delates.
60
E:pany8.
Interior, ....1
AmortItzable 4 0/0. 92'25
Paleada. .
/taita.
Amortnr.able 5 0/0. 6.79
63'75
0/0.
.
Nova York.
Exterior 4
Portugal..
Ber/C d'ES/31171VA . . 595'
Suecia
Baile £07 de Credtt 15421
SuI•Osa ..
Baile Esp. Rin Plata. 0411'
Tararee . . . . . 244'
Ar g entina •
6ilerea pret. . .
Geeeta
Sucres ora.. . .
48'75
Noruega.
Cèdules
Norde ..... 3.m.50
Imininarea.
Beriln
Martinis • . • ' 41 99
Viena.. .
Frunce
31'09
Inzaga
1.11ures

429'50
28850 28975

7 50

SUCRES

Tau91 22 Juno
Jul101
.....
569'
074'
Setenibre
259'
53C
Desembre
Marc.
424'
00150 trate
7. - w York Obert. Junl,
0'2300 02231
istlul
4450
fleserrebre

Selembre
,,enernbre
Ntarç.

LIMA, 11S I ELEZIHICilif

Hill

Antr Crol
10310 5220
BOJO 111E15
90'54 5650
98'
9350
97'31 9725
99'75 55.50
6120 3960
atm 5425

TractIon 7 0/0 1529. .

Tractlen Pr e terents. . .
C. E. Colonnzacin 6 0/0.
Fornent U. C. 6 0/0. .
Enr.s Exprisieln 6 0/0. .

Catalunya 6 0/0. . .
F. Cremallera 6 0/0. .
a, A. Guell 6 0/.i. .
14. Puto- ea S'Orla 7 0/0.
Metros. 6 0/0. .
e. T. Barcelona 4 0/0. .
totel Bltz 7 0,0. . .
kfuntament Sevilla 6 0/0
Preauctes Plrelll 6 0/0.

0.

5 ï 99'75
7
1..113.5
95'
95'50
95'75
sr

Mercats
Mercal d g Caign
a 24 peesetee ele 55 quiLe. de
los.
Oral. de 13 a 14 eist 44.
Veces. de 24 a 25 ele 37.
egrnoe. de 70 a 71 ele 55.
T'ataree. de 6 a 7 eiS 40.
Farlua pri tn e ta CWF. . a 55 09 100.
S e 2A.
8.50 els 22.
Mectrl e t. a 10•20 ele 20. P1.11... a «SO els
rarIes d'alziaa. de 22 a 35 ele 120.
c arsid de 7e-re .1- 24 a 38 la nona.
Elallinee. de 10 a 24 peseer e s pareli,
Po:lartre^. ale 1 0 }, 15 ídem.
rie 7 a 10 fdem.
p„,. d e 2 II 2 t 3rt p e eentee detrena
Pera de Mar. e 12 150 e/s 1(1).
1d e m rranadells. a 1250 ele 100.
Mal. d e 6 a 7 e p 40.
Porro mainel:ene, d e 20 a 22 pessetes
la Ver a en time.

Anucis Oficials
COMPZNYIA MISPANO AMERICANA D'ELECTRICITAT
cupó "A-3" del is Bons de
Renda d'aquesta Companyia, serä pasat a partir del 2 de juliol
El

de 1923, 70111 segueix:
1). - Cupó "A-3" deis

de Renda d'aquesta Companyia
converlits, a pesos paper argentins, a raó, de 8.75 pesos paper
pele, cupó, o el 1: '.1.1 equivalent
al canvi a la vista sobre Buenos Aire; del dia en qué es faci
el pagament.
2i. -Cupó 'A.3" dels Bona
da Renda d'aquesta Companyi,i,

convertlts a p esos Pa p er argentins, a raó de Possetes 15
no

per cupv, , o a l'estranger la
seva equivalencia al canvi a la
vista sobre Madrid del dia en
qué es faci el pagament.
L'eernentat pagament es far ä
als següents Banes:
A Madrid: Banc Central, Bano
Danc Biscala.
.A Barcelona: S. A. Arnti,s,
Garf.
A Bilbao: Banc de Biscaia.
A Bruss o lles: Banque de Bruaellee.
A Bentin: Deutsche Bank.
A Franefort a M.: Deutehe
•
Bank F2i3le Frankfurt.
A Zurlch: Crtteli i . Suisse,
A EuriloS !ores: A les ofici-,
reo de 11 Conlpanyia.
Madrid, 25 de juli o l, de 1923.
SECRET,-RT DEL CON-

SELL D'ADMINISTRAC1O.
Vida; i Guardiola.

zErvin:camr.'t Mr.:EZECIEZ2ZEMIIIC1122.1€11i1VD11313191:111a

a

R
le

AP DE C j l iflA
il

•

A

BARÇELON

d g IS.
re

l

A

Ni •, 13 ieleins Å 5 i 532 Aprial de Cerreus 563

DireCCió telegráfica i teiefenica:

CATALON1ABANK

E

a

A partir del primer de juliol
de 1923. quedará obert als Següents Bancs:
Banc Urquijo: Madrid.
Banc Central: Madrid,

Banc Biscaia: Madrid.
s. A. Arnús-Gari: Barcelona.
Banc Biscaia: Bilbao.
Crèdit Suisse: Zurich.
Oficines de la Companyia:
Buenos Aires, el pagament del

cup6 n.* 12 venciment primer de
juliol -de 1923. de les Obligaeions 6 per cent emeses per
aquesta Crimpanyia en 22 do
jun 7 do 1920 , a it lA
Pessetes 8.86125 -per Obligad&
El SecAtari del Consell d'Administraeió, Migue` Vidal

Guardiola.

La Fin Olici31 [18 Mosires
Ele diez, r i 18 del rorrrnt rne-• va
reunir-se a FÁjuntittnent i sota la or e
i'3ri . de rox ellenttssitri ge nynr al--s
c a l de. el Consell Directin de la Fira
Oficial de Mostees de Barceln01. pr,:'tient . sa importante acorde.
Es la del die 7 , e n nora de la ram•
bra d'Adherite. ‚ la 713 3. 7 repres.nta,),1
e n el COCaitb. senror Vilar."), os espn.
izar la conveniiincia qué la próxima
inacifestació pogrutn o e elebear . se en un
Pon rompletam ent c obee/. arnb el que
og reuris augmentat el ja considerable nombre d'adherire que nlhan
reir per la Fiza de I l any 1024.
Ele scayors al c alde. Mann i Alice
albearen les Sestee abservacionn de/
ga layo,' Wilant. fent veure l'avantatZe
c,ue r e p o r i aria 5 la nnstra manifee n ació el proredir a Facahriment
mol Palau de la Firn. co m tamb o m o rIre • 01021 es portAs a cap i t 'arril,A, a
arord axila el Cnrnissar l at de l'Espee i alA rrro‘lestrio. 17.),1 e • rinneA per.
en15
cedfs n le Pea e1s )1A
r) e r ii o rcani • zar - hi la nróximl
roanifoe11 , 6, •n c arr e gan)-se al dire))-

rui

Negociern eis cupons

e

COMPANYIA HISPANO AMERICANA D'ELECTRICITAT
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Borsa es va cansant
resisitir
i es desencoratja. Corn que
situació bursátil es fit reflexe
de la situaeió penosa de la C111tal. per trns indrets i per toles

les hipocresies combatuda,
cal que l'enernic se'n alegra.
Els valirs Je l'Estat son mirats i traclats amb despreci i si
no linguessim la cotització de
Madrid gneis sosté i es rontraolessin 5(9.3 a Barcelona. aninenu
al cap d e la devallada. Aixi i lot
les cotitzacions se'n resenten.
Els valoro qua, naturalment.
trontollen 111a-mai ni per res
cal menlir ni dissimular-són
els que depenen de la vida exelussiva ncästra. La baixa. de nio
ment no es alarmant i alguno,
com la Mancomunitat, perde.ii
polla relea, p e rò hl ha malestar
evid e nt. Dele grliplis del Municipi ele mes perjudicats .cln els .le
l'Expossició
El seny rle1s t u neare no's
xara influir, p er amor a la oiulat
i on profit propi.

Comissaris,

te vi urrsir l'atenta iD e'itaei4 relm.
da del Co33i14 de la l' i ra de Sant 50bastih. acordant-se a g aiStir. hi en l in
tand de propacaorla i resero repite,. enr a d a la de Barcelona a la eiulnt
denostiaria poi sea vice-preeident, Sr.
Aller.

D'iltra banda ennfiem en el

sony DA.iuntament i la Mancomunitat que pensaran en la
millor forma de regir a Borsa
els seus denles, sense anar a
operaciolns arriseades i anant si
prects a l'ajornament d'emissirms, cense riere., mai e! rontan, amb el m e rcal i no deixant - s e aesalJar por itVeressos
desmesiirats i 1-ri n tlyS po r protornen. perillostssimes.
Corporneions eom aqueetes
tan ess o ncialment r e presentativo s del ppble no rind e n perdre
pillsa e ió directa del mateix en
tan vital art o ra eorn la oeonómi.
ea. si oo e= a ri3 .-ri n de desaeraN
difir-x e o n tots els seus aspectox
palornals.
P e le mat e ixos ~tus nn
rrp e tranyar quilla valore d'empresos barrelonines industrials

S. en Cta.

BANCA, CANVI. VALORS
" Rambla del Centre, núm.

Telèfons 1230-1231 A.

EIR • NO GU ER MORE
Cap de servel
dermstnincla /e
pun. ele Santa Creu. n'ta enessearst,
to r nería del e e n vialge d'Investienti.5
r.orones , ne. in •ere
etneosi
realmiles do In pe i/ 1 caben. Valencia, 30.)

L'estalvi non; el
ole 'aqIce! t e mpa smil

al rnerseguex pronunrianl-sa
req ç fe rrocarrils del 3 per 100.
ünies que a Borsa rnilloren llurs
eititzacnons: 1 es qu e . davant la
x• tuació actual. veuen en els
ferrocarrilg una xarla P 4 tPS :1
r e r i ndrets
esrlaus da la

1
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Negociem iots els cupons

Saibii

no

catalä, actual i tutor.

llavero tingut una setmana
empobrida d'operacions i aq13219tés, poques, fluixissimes.

Tumbe es •Irtut dcl Que disposa

de
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12173% sit!
151•

9900501
CAG. Arirent.

bles, tenen el deure de meditar,
ben lligades. precisar una xisi6 general del mercat bursätil

LA

l'Estatut (11 v a out:necear conservador,
r e onloot Pl o5rrec eo la persona del Sr
Matel/s. El Cornil3 va estlidiar
ppdament el referent a la data de Celebracin de la presura Fira i en l'istrra deis comereiants i industriela
In COI:K.07dB ea va areelar fixar•In por
ale dies V) de mere al 2 d'abril del einest any 1924.
El senyor BareelA va dooar corprh,
de lea gestions iniciades prop de l'Espreiriö i en el sentit acordar en la
reunió Anterior. no 132.'4161-se rrbut encara can contestad& per estar absenta
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En ia del dia 1S, ea compliment del
q ue dispuso l'Estatut, es ba. proeedir
l'eleeeiA dels senyors segiiors que
han d'integ,rar, junt arnb nitres menabree del Colnit,3 la Junta Executive, ess e nt nomettate ele senyors Matons, Dce
menecli i Nadal, que amb els senyors
Cebo., Ibarra. Maynén. Ril,4 i
Barceló. sola la presidocia de reocellentfssin) alcalde. constituirau la dita
Junta Executiva. que a la negada es
dividir:1 en grupa actuant coco a ComisseriaL

1

0128

4190

Van r;sser estadista els pressupnatas
del pròxim Saló de la Moda i de la
Fira, essent aprovats.
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Assumint elles la respnsabili
tal., cap doeraci6 acomooatitit
no 'Bien be, ara. on dia, els pet Ter

cap procediment tèrbol ci "retremaliadura" serian poeseles.
El rollIc de fi de roe', drs)

molla falta.
Res priva, ans contràriament
afavoreix i sitió recordem la
faula deis ous d'or, l'atenció
cordial i capital en el cultiu del
rotlle; la clara barreja pública

Alacants. 7223:

de les operacions: el dalit creiitent d'adquirir el que's veu quo

5930: Orenses, 18'95; Colorials.
61- 25; Males. )8'50 i Gran Ye-

els altres adquireixen, car gatrehe sempre -en la popularitat
hi loa un bon sentit i un baste
sosleniment.
Del (entran. les emissions
collcacions en época próspera
ja loo sabern que 3 ' 24-T13 de propaganda i (test imul en certs ele
ments bursälils alrets per una
o altra polénicia bancaria.
colloquen entre un sec t or de
clientela. però quan es presenta un periodo bursátil dificil, la
propia clientela ja es treballada
per la anterir propogarida i
l'absorció o canal de mane deu
buscar-se en el - rutile" i aleshores es ',roba ei ' com
un e:uno abandonat.
I a!xt és com Cl
de qua
r,rnissió o/fe ponicia ser es.pinditiim ,, n1 repartida. passi
mane d'unes elienlelos csnecials
i Si en un trängtil bursátil aques
tes cliente - les especials vullguin

desfer- se'n. o se l'hagi do deixar
naufragar o hagin d'adqurir-la
les mateixes forres bancàries
non la torea bursátil feta per
tots.
1 en aquest ras sopibl,
tots els banquero saben, volen
n poden fer-ho.
Els banquero re e ordaran que
aquella videnota d'En Pral de la
Illta que eritema do toles les roses perci p h era prndent 1 eavi i
t o t ho escoltava i ostudieva bumilmemt, va donar sernpre
n.o:miar adnno, la importancia
máxima al retlle bursátil onta111,
NoaaltrAs co prvidnin avui a me
dill e iá les més fortes cases de
BO)L1)1 que poden imposar a
temps aquesta rectitiracid (fui
enslum quo reputen) seileicPu
Scinat Anónima ArrAs-naei,
fognr d o la trarlind hursältl: !a
Banca armis pletórica do clientela popular. alent a i resneoUpe% !temer» ablins al be mrni
quo al protht propi: la Banca
Mareans, socielat que sab acudir fina i precisa a tot rrinment
amh f o r71 devid é rcia i areh una
organitzacid irresstible de propaganda 1 al Batir
Calatiirya.
cpia Ot b A per la f"rea
ea r"fent e la 59 t O ix r,pcir:ärria
bursät11 de les ras e s en (mi
la 3 4 p e r s e r el ti:Mo(' a -1dr en el mercal de les eni 1 a _
b) A ll rAvoe n ene1 0 . l51 ;I n la
Cr• -ri, i'zyta d a l'Alaea,t.
c^.1 . 9' 4,
en '1
1"
.'“r e.-1 , 171^ .1e 21- e a l"1-at et.1---,m yla 7 . 7'e r; •.! .• 1 r e lri o n
, ti
ense q el-lo
s-t/estn o ob toe resim reer- e a-

aquest malf mes desmenlat trs
la setmana paseada.
Nono. eN-divicIendo. 61111P:

tropolita. 1,3.
No - s'han cotitzat avui. pej
arotein els lims. carvis, de:
Transversal. 15850; Aigües de,
Barcelona. 121 . '75: AutImnibus,
11325: Filip ines. 229'73: C8CAres variable. 3
i reigueres.
55'50.

De moneda e s trangera perden
colització frenos i lires itaiianes
1 la Conserven lea IN/ares esterli n e s i els dbllars.
Dues sotscripnons päbliques
eón anuncades per a primero de
juliol.
92 . 000 obligano g s al 5'50 pet
100 de f'Ajuntament de Madrid
al tipus de 95-75.
Alguno banco estrangers i al4
tres de Madrid i Bilbao volea
propagar-la per Bareelor.a.
oreiern que'n reixin amb T111531
exit.
L'altra Suli scripcieS és de
50.003 obligacions de la 1.1iii
Elertrica de Catalunya al 6 p!ii,
100, !llore d'iropostos presents
i garantides subsidiáriament per
les emparres Barcelona Trw
ling Light and Power i
El.s rPr i eri di Cataluriya.
g
tr mis d'emis e i6 el e 93 per lo:
Siin de venriment frimostrai
anys 11 .5 de
amortitzables en
1926.
lira alou i r i t en feTm aques1P1
obliga ners un agrupamen t 1^ron al cap del trIll van. Meren-l e n to . 11 S..1 0 e. 9 3 äeónirn
Arinls-Gad i la Banca l'.1ars3ns
Aeostant -se con) s'aeesta
venetment dols Deutes de 11'1:11 que el t e n en a primer del"b e l, ro s o rá'd e Tres frr, r*m°ten

rz
fa

Andalusm.

(to

d r7s t ni-t i'l ve r ie r ís i heettlits,r
nu e rr~nien cerio ereplealsv
11; it•
h rarlegeePA

r e d e s que en As del

!en 41I'l

vlen presentar dircrtament 61;

sens valoro.
te em cas .1.g pera rlitlMil'td:
sea th incirms .119 'Tamo,
arcneetlin que pe/1in els fniper15
a (lea deis banqu e r , i aers
amerarin. de n1) fer-!ta
amh ert rebanes.
0-i n rl balp1Pr% .1 n•Fc0171011

rl iP rt5 tels ha sabem i mel lo III
arudom.
Ar/1 1 0 5 111 menyrirs ompleaig
dilis e nda no ecs han d'erseor?
r e s. 1 en etinvi a elle rl
neloonl poi i doi3 •TananC1r,109 3
cornrlir e 1 OC!) deure.
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RUSSIA

Verdun, 24. - Per comenoar
NI record dels guatees centa mil
hervís que moneen al peu dels
murs de la Mitad, Verdun
celebrat avui el ßete aniversari de la gran hata:118, la victdria
de la qual contingut( la formidable sellan alemanya.
El Dur aceident d'equiteekt
que sofrf el Reí dels helenice ti

_o__

loe prupari
[113 @red e cl
fan ilthz SOYit
MoCou, 24 . - La próxima sessi6
dGovern executiu de la Tercera Inrnacional por influir snob en la
ceca del comunisme. Selesegura
uc Zinoviev advoea per una alisoSte ruptura amb el pasear.
La aova consigna del partit 'eme que és restabliment dun goteen
obsers i cartperole, rectifican* la
ceca actual de tenis un gvivern del
al formen part isdament els o bre r s.
Es rece/Teje que aquest error l'han
e's tamhe cls comunistes aless: el govern de Saxemie catana
eest solament per ebrers.
La dictadura del proletario dr imssible senee feent deis canmerole:
r tant, el partit e , rnurileta ha de
ani,e,rar ainb habtlitat per atrau. 5 els camperol.e.
Ne obstant, Zinosier coniessa que
reta teoria ha estas ohjecte de
cs experimente pesque sigui :Orle repenunament. No es cree prolee que el Coneté executin resolni l'aeatimpte en la primera reunio.
Hayas.

del mariscal Joffre.

Belgiea hi lau estat repteContada pel eoronel Parraud i
una Fechó del deee regiment
de Unta amb la seva bandera
i

AMI- ERRAR( DE L'ASSASSINAT DEL PRESIDENT CARNOT UNA CORONA DE M.
MILLERAND

Parts. 24. - Amb motiu de
l'aniversari de l'assassinat
president Camote el qual sucumbt el 24 de juny de 1894
a Lid. mort a punyalades per

ramarquiste Caserio, el coronel
Fontana, de la raen militar del
president de la RepAblirste he

anat aquest rnatf l pantea, ort
en nota de M. Millerand ha d i postal una corona damunt la
tomba de l'ex-Preeident.-Radio.

MUSTAFA KEILAL, DIPUTAT

NEGOCIACIONS

PER ESMIRNA
Londres as.-Comuniquen d'Angora
al - Daily Mail" nur Mustafä Kemal
ha estar eleent diputat per Esmirna.-

RUSSO- JAPONESES
Tokio. 25.-El dia 28 cemenearan
s negociacions entre Rusoia i
-Hayas,
.1 t 1ENT COMERCIAL DITA LIA A MOSGOI.

1-lavas.

El. NOU CENFRALISSIM GREC

Aterres, a4 -El ministre de la
Guerra ea estar nomenat gencratied'itälta re-erilltnr . rt norne- sim en substitució del general FanPial•••tatint. Pnu ro- palos, que re l'actualitat disfruta de
t'
a le- etaelo per u:, repres e n- i per mis -llevas
' stel Govern deIs Sostels.-

25-Ater art-rtba amb
-.el personal rastem

3.105

4

reeCOU nEPUTF.IN L'NS FU- I

E lee
DESieRIVIN'r "LES
T e r / C I TA TS COIIESAS A LA
/111LS PER LES TROPES

DOCUPACIO
Moscou, 25 .- L'Ambaixada
Al e manya a Mscou fa repartir
quantitata de lidieis en
sereeelleneeiree.eleserivint

' s aetee atrortals remeses a la
ihr per lee trove erocupac:e.
edito.
CREUERS 13 14 lerAxics A
ELS edellINER'S SON
e iliSEQUIATS A M II FEsTE5
ESP.° It T 'VES
Riga, 25.-Ahle arribaren tres
ellern britäntee. els quals roentran aqui tres dies. Amb
°t 'u de l'estada dele mariners
glesos s'han organitzat algues restes esportives.-Racho.

"NA MANIPESTACIO COMUNISTA A PARIS
Paris, 2 4 -Els elements comunistes
se • szaren la nit passeda una manie .c.te contra els reialistes, i a favor
Conq essió d'una amnistia als co.
condemnats.
• srvingué la policia per dispersar
e-seifestants, resultan: algues con" fent algunes detencions.-11a-

PRESSUPOST FR.ANCES

AL

SENAT

es-Ahir

celebre el Senat
eeo amb caracter excepcional, que art aprovats els dos últims remsue t tns parcials que estaven peedents

cescussi6.-Haves.
D'AVIAC10 DEL
e ll2e IeTRE ITALIA DEL RAM
Paris. 24 . - E1 ministre dArroneuti-

senyor Mercanti, que a Lord

. • :rt 21'7,5 es olirigia a Fa s is 1 a Lonrer. ha ßofert un acedent eue
Migar a suspendre el sea viatge.
L'aparell que el cordttia caigui a
costa, a conseqüència d'una piense,
e eeant tI ‚enyor Mercarle amb un
e fracterat.
Fi seu estar no ofereix perill.-Ila-

BIBLIOGRAFIA
BELLS INJOSEP BOTEY
DRETS DE CATALUNYA
L'exeursionisme a tot arreu,
I espeeialment a Catalunya, ha
eelet tina mena d'in/decid lite-

raria, histórica i arqueolägtra.
Un •xcuretonieta entuetasta es
sovint un candidal a la englantina u a la Viola d'or i argent. El
contra-cop de les Ilargues caminades 1 de les grana fatigues
a l'aire lliure, sol esser la leetti-n
ra la escriptura a prop d'una
llar confortable.
En Josep Dotey es probableinent un bon exemple d'aquest
fenomen. El ecu llibre "Dells
indrets de Catalunya" te tot l'aire ellaver estat eserit després
d'haver caminar. Ilargament per
les dreceree de la riostra teces i
per la neu intacta dels cims,
despees d'haver sentit l'esquella
del ramal en les elles solituds.
Algunos pagines potser foren
imaginades vora la llar d'una
masia o d'un refugi tot vigilant
les gruixudes sabates que e'etxuguen erran del foc, amb una
tenue fumes-ola.
No cregui ningú que l'excursionisme sigui una escota condemnable o sospitosa per a la
formació de literats. Una part,
una bona part de l'obra d'En
alaragalt no es feta amb inspi-

racions d'excursionista? Recordeu la "glossa", recordeu els
" goigs a la Verge de Núria".
El !libre d'En Josep Botey 1.11-

traltatsts a els limita de la deseripeiel; no es l'obra d'un paissutgieen pur; en els seus quadrue hi ha. de tant en tant, figures, i entre les figures s'insinua una acció. Tot plegat, denioetra una bella dieptisieee
te

rinrta.
Sdn eurinees i interessants

Ice pegmes dissimades a la titulad que emplenen la (humera
part de]
on es barregen
nevie'acedis de caleta lirio
.
dades de
i' rin, 25.-r.ls ingressos obtinguts arel, /in he_te.Dis ti
: e a l'hipbdr,,m de Longcbarops eeeee
5.
lleven a 932,241 !rancs. -Radio.

F'aceidant oborragui trokilfw

LA QUESTIO DE LES REPARACIONS

g

Slines s declara! Cale ü la
rolde anfo-alellially sobre

dism a Komigsberg
taraleh (11,11 [flan
Kriceeigsberg (Premia Oriental), 25.
-El Canceller Curro ha pronuncias un
discurs davant les autoritats previaerais i municipal i les grane associacions e:corlen:legues i pnlitiques. Allndint la separació geogräfica de la
Prfissia oriental de la resta d'Alemanya i a eocupeció de les regions del
Ruin i de la Ruhr, el canceller declare que els territoris aletuanys continuaran essent alemanys. "Puc efe-mar-digue--que la volante: de rcsistenea es tan term cm al principi
de Vocupació. Malgrat arme, hacen de
fer per manera que no es perllonguin
desmesuradament els sofriments dels
habitaras dels territoris ocupats.-Ra-

Koenigsberg,

an discurs pro-

nunciat davant dels representante de
les grans associacions pclitiques i ecenómrques d'Alemanya, asid cota davant les autoritats provincials, el Canceller declare que els estats al emane s
aegutrien esscnt germans.
Afeg' despree que el Reich es vela
en la impossibilitat de desitjar rambament de la resistencia passiva abans
que s'aconseguetai ,una solució equitativa.
També afirmà que Alemanya te el
deng de pegar les reparacions i estä
disposada a aportar a aquest esforç toles les possibilitats de la seta capa-

citat.

Per elten, terminà apenara a la unió
de tots els alemanys i assegurant que
el Casera castigará implacablement ele
que defumn tes oblezacions que !rimo-

sen els moments actuals.-Hava3.
Berlín. 25.-En un discurs presume
ciat pel cancelier Cuno a Koenigsberg,
aquest ha menifestat que la resistencia
passiva alemanya no podrä ésser aus.
pesa per la voluntat de cap Govern, rota 'segada que aquesta resistencia no
es produce d'en decret governamental
sine que ha nascut p.ontiniament entre el ¡sable. Si volem que Alemanya
sigui respectada i obtenir fruits de la
nostra obra. harem de mantenir-nos

ferms.-Radio.
LA DAVALLADA DEL MARC
LA COMISSIO PARLAMENTARIA ASSENVALA HUGO STINNEs COM A CAP 1 CAUSA
Berlín, 25.-El canceller censor
Cuno ha incitas els Governs dele Estats alemanys a combatre el träfcc
il legal de divises estrangerea
En els informes practicare per la
Comissió parlamentaria es fa constar que les grans compres d e. divises
efectuades pel senyor Hugo Stinnes,
en especial la de 55, 000 'limes esterlines dels dies 1 2 i 17 del !rice
passat, i les que feu radminiatració
sIe ferrocarrils i la de Marina per
mediada del mateix Hugo Seniles
han contribuit essencialment a la caiguda del marc -Hacas.

ELS FINANCIERS ANGLESOS
I LA POLITICA ALEMANYA A
LA RUHR
París, 25.-El peri6dic "Le Isla ein", ocupant-se d'un atilde publicat recentment per el "Obeerver",
diu que aquest pericedic, en ço que es
refereix a a qüestió de Rhenänia, no
parla de la combinad?, projectada
durant aquests darrers dies per Alemanya i subvencionada pels graos
financiers ne la City.
Els diputats de Rhesiänia, recentment cridats a Berlin, tingueren sie
jurar de nou fidelitat at Reich, pera
seis deixi cntreveure la possibilitat
que per donar a França una apariencia t le pau, poseer seria oportuna la
constitocie de Rhenenia i de la Ruhr
en una menewrestat de xoc, a condició que aquesta empresa s'efectui
d'acord emb la Gran Bretanya i sola
regida de diverses personalitats
p anes, designades anticipadarrent.
El cap d'aquest Govern seria tal
senyor Adeneuer , actual alcalde de
Colenia. i al (mal, en el moment

Treball, respectivament.-Havas.

es recordark.-Ilavas.

Berlin, 25. - Ahir se celebra al
Reichstag una solemne cerimbnia en
mennkia de Ratbenau, ministre del
Deich, assassinat fa alguna mesas, com
UNA BOMBA A LES OFIGINES
DEL PER1ODIC POCIALISTA "LA
VOLUNTAT POPULAR"

Segons els periódica
d'aquesta capital, ahir diumenge conferenciaren l' a mba ix ado r d'Anglaterra 1
el president Poincare sobre la qüe5ti6
de les reparacions.-Havas.
ELS ACTES DE SABOTATGE
Dusseldorf, 24. - En el dipòsit
maquines de l'estació del Recklinghausen han estat detinguts dos alemanys

Muneter, 25. (Alemanya). - Anit

que intentaven enlazar actea de sabo-

paseada escrute una bomba a les °fieille3 del perindie seeialieta e fes Vetuerza Popular". La impremta del dit
periódie queda completament destruida.
Es te la pista deis autors sie ratemptat, el* qa4ls pertanyen als elements
nadonalistes-socialLsten - Radio.

tatge.

L'ENCARIMENT DE LA VIDA A

En la linia fèrria de Duren ha estar trobat un peques que contenía melinita.
Sita declarat un Incendi &restarle
d'Obertahnstein, que feo dominas fäeilment. S'ignoren les causes.
Le sautoritats de ehnperi han ordenar novament a la població eletnanya
que no utilitzi per a res els trens de
l'Administració mancomunada francobelga de ferrocarril,.
etalgrat apesta prohibid& el trefic
augmenta d'una manera sensible. -

SERIAN

DISTERBUS
Berlin.

diem-bis, provocase per la vida rara.
El matt cementos de manifestants rennita a la placa d ., 1 mercat enderroca.
ren els Roes deis reuedors 1 els saqueparen. Dotpres de molts PdOTCOS la po-

NACIONALISTES HONOREN
EL SABOTEJADOR SUMA-

LS

OzrrEu

•

Postdam. 25.-Les assoelaelons naclonelletes celebraren ahir una gran
testa. desees la qual es plante una altina en honor de l'alemany recentment
afueenat a la Ruhr per dedicar-se a
COCLI Ptie eetee de sabotatge, anomenat
Sehlagetter. Feu l'apologia d'aque st en
pastor protestant , presentant-lo otra
un model digne d'imitar. Lea associa(lona obreres t republivane3 orgaelemren ur,a contramentfestacie en senyal
de protesta, ne havent - se reglatrat cap

Duveldorf, ds - A Ithennau un

al-rnany que trehallava a restas
ció a les ordres dele francesos ha estar rnert a riere pels obren alemanys.
- Radio.
UNA ENTINELLA MATA UN
CAPITA ERANCES PER EQUI-

dice

ineldene-flaras.

EDIGTE DEL GENERAL
DEGOUTTE
Dusseldorf, 25. - El general
Degoutte ha publicat un edicte
UN

VOCACIO

fizant les mesures relatives tele
lliuraments de carbó 1 pagament
dels impstos caigas, amb impoecne 'una multa que oscila entre

Dusseldor, 25 - La marinada del
23 al 24. una sentir/elle dispare per
equivocada esotra un indivslu que li
semblà sospites i ene despres resultà
enser un capee francés que efectuava
el servei de randa.
El envite francee more-Harem,

l'estok no lliurat i 100 milions de mares, aixf

el doble valor de

com pena de presó fine a cinc

anyS,-Ilavas.
INGAUTAGIONS
Dusseldorf, 25. Els frances os s'han ineautal a Lindau d'un

LES NOTICIES FALSES
París. 25. - EI ministeri d'Afers
Estrangers desment Categòricament
l'existencia d'un informe de l'Alt Comieses' trances a lihenenia. Diu que
da absolutament apòcrif el suposat document d'aquesta índole que publiquen
e/5 diaris.-Havas.
ELS SINDICATS PER LA

caletre) que transportava subetäneree erplosvee.
A Recklinghausen

els fran-

cesos schar, apoderat ele 24 milions de mares que estaven
destinats al pagament dele J ornals dels ferroviaris alemanys
en vaga.
Les autoritats militare franceses elan incauta de la mina
de. carlea dltokern.-Radio.

AUTOMOVIL CONDIUNT
PERIODISTES QUE ACOMPANYAVEN A MR. IIARDING EN
El, SEU VIATGE CAU AL RIU
COLORADO -:- UN MORT 1 DOS
FER1TS

1 UN

see-Haves.

INCALTACIO DE FABRIQUES
I DE PRODIT:TES MANUFACTURATS
Drisseldorf. 25. - Le e autoritats crorupnen5 han contisc a l a la mina "lokern" una iinmielan t quantitat de produeles

manufacturats de diverses Cia5ses.
Tamm sItan inenutat it 'Roerde de [les febriques epeeen'ee.
-Hayas.

restablf l'ordre.-Radio.

liria

Ilavao.
EXPLOSIO D'UNA BOMBA DESCARRILEN VINT VAGONS
Dusseldorf, 25. - A les immcdiacions de Lauterburg ha fet explosió
una bomba collocada a la via ferria.
Viet vagons de mercaderies sortiren
fose deis riells. E; maquiniste resultà
atril) ferides lleus. -11avas

RESISTENCIA
Berlín, 25. - aL Federació de Sindicats alemanys ha amenas una meció
tesis constar que l'actitud de resistencia passiva no ha dabendener-se fins
tlue cessi la pressió deis aliats.
Tenle han fet constar la necessitat d'estateir una base de negrecen-irme
que asseguri a Alemanya igualtat de
condicions que per a les parte edver-

2.4.-nao ocorregut a Halle

Denver

(Estats Unas!,

25.

autornehil en el qual hi
anaven diversos periredistes que
atoinpanyaven el preeident de
la República Mr. Harding en el
ere] viatge pele Estats Cte l'OeSt,

-Fit

edifitIO :ti rus Colorado, resol1

lant mor( a

Str tot

Pacte el

senyor

Curtis, perindiela mea

eonegut, i Ased e de grrotelat don
compaye mes.

L'ARRIBADA DELS SOBIRANS
ROMANESOS A VARSOVIA
Varsòvia, 25.-A l'arribada deis sobirans romanesos a Varseeia, cobrien
la carrera entre l'estació i el Palau
presidencial trepes d'infanteria i cavalleria i totes les cases del trajecte
estaven engalanades amb bandeen dels
colees romanesos i poloneses. Els sobirans force rebuts pel president de

la República i aclamats per una nombruna multitud.
A la una de la tarda se celebrà un
dinar Intim al Palau de Veldevere; a
les cinc de la tarda riegue lloc al
Palau de Laziensky la recepció del cos
diplomàtic i el vespre es cepa en honor deis sobirans un banquet de gala
seguit d'una recepció i un concert en
cetrero hrillants.-Radio.
LA LLEI SECA ALS EE. ter.
Nora York, 24.-Les mitoteen§ dure
neres elan incautas de lee begudes
robeliques trobades a bord del vapor

"Beltic".-Ilavase
Nava Y ork,

214. - Han arribar a

aqueat port eta paquebote "Cometa",

"Cedrle" 1 "Providence", barent-se incautas les autoritate duaneres de les
begudes alcobeliques que portaren a
bord.-havas.
Nora 'York. 211.--Segona noticies de
darrera llora, les autoritats nordamerieones han deixat a bord dels paquebots
"Milite" i "Berengaria" la ounotitat de
tiende:, alcobaliques prescrita per les

lleis briteniquete-Llarae.
PRO SOCIETAT DE NACIONS
Viena. '2.5.-Abir eclebra la sessi6
inaugural el Congres d'Unió d'Associacions pro Societat de 7,7 /1 CiOLIS.-flar.,.
L'ACCIDENT DET, REI ALBERT

Brusselles, 24.-Useeident enfert pel
rel Albert quo, pansetara a israll no
b!i'd iee'at
t' es
delI rtnaponnrca
im P"ortärnk'iqalieiet [61 dre 'po
-Havre,.
EL CONGRES INTERNACIONAL DAERONAUTICA
A LONDRES
Londres, 75.-El princep de Gales
inaugtn-à alee el Congres internacional deeroneutica. Atsistiren a l'acre
motril ambaixadors i membres del

cos diplometic estranger.-Havas.
DECLARACIONS DEL SOTSSECRETARI DE LA MARINA

MIERCANT FRANCESA SOBRE
1.A SITUACIO POLITICA
INTERIOR

Paris 25.-EI eots-secreteri de la
marica mercan interrogat sobre la
situada politica interior, ha declarat
que la linia de conducta de et. Pejecuré fou aprovada per tot els col.laboradors quan conetitui el Gabinet i
res no ha carnead com aiei ho asseguraren al president del Consell els
seus col.legues de Gabnet senyors

Sarraut, Vidal Laffont, Strauss i
ell, despees de la votació de la Caenbra sobre política interior.
IQ Rio ha desmentit que hi hagi
cap divergencia d'opinió entre ele
membres del Gabinet sobre la qütsttó es congregacions: Tots-ha
dit-estan contpletement <record sobre la qiiestió. Per unanimitat havern emrs una opinió identiea: la
de les cordiegacions autoritzades
atril, l'aquiescència del Parlament i
dirime de condicione definides.-Radio.

ACRESIONS. - UNA CENTINE.

LLA MATA AL SEU AGRESSOR
Berlin, 24. -Comuniquen st Eesen a
la Casera do ro,,, que durant la nit
una centinella francesa atacada mate
el set/ egressor a res :cecee tte Printope.
També se sab que un tinent belga
ten more o remera ferit prop
Bier. Es desconeiscen els deratle cris
quest desees incident per tal com Ins
comunicacietes mis Martes cuan /anead, des de rar,:te r 'elat sIe es cines
crntinelles hteguirs --Radio

1

cut'
ufo la MI tla
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POLONIA

81111181

Yarshvla, U-A dos quie ta
de cinc de la tarda ha arribat el
tren que conduelx ele s obirane
romanesos a l'estació de Sulatyn, primera. estació polonesa

nesa.-Radio.

Berlín, 25, - Una bandas
enmasearats han entrat a les
oficines de la fabrica del gas,
amenaçant amb pistoles els empleats i emportant-se'n :2 milions de mares.-Radio.
- EN MEMORIA DE RATHENAlf

Paris, 24. -

Harding.-diavaa.
ELS SOBULANS RaMANICSOS ä

de la frontera poloneso-roma,

d'esclatar el top d'Eetat de Von
Kapp, el coronel Ryan, caracteritzat
cap britànic, proposá la creació d'un
Este Hiena, ass-egurant a Rhenänia
la protecció de Landres i remissió
d'un emprestit per valor de trenta
miions de Eures esterlines.
En aquest ces, el senyor Hagen
seria ministre de Finances del non
Estor, i els senyors Hess, eloenning
i Meerfelp s'encarregarien de les carseres crInstsuccie peblica, Justicia i
CONFERENCIES

Le:ORIENT

se aneara a Denver el prelident

EI Coustligr Ciloo In 3 isililr u la r sishoil piläil

Impedi d'aSsistir a aquesta manifestacid patribtica la qual
Clii celebrat, no obstant, brililantment, sota la presidencia

-0-

LES

eelif 9""rreeter
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PIJIMMTAT

Lausana, 2• . - 2.1 deIerachi
turca ha destoentft que es !fiel
cap concentració de tropee atol
Manes a la frontera de Siria.
Al Consolat d'Albania e n
aquesta poblad() es desrnent
que hagl esclatat la revolucid
en aquell pals.
La conferencia ha reVlsat
tes les clausules del Tractat,
examinant la qüesti6 de les coa
eessions a Portugal, Polònia i
Txecoslovàquia, en el que es
refereix a les clàusules econbe
migues, sense adoptar cap dea
cisi6. Sembla que els tures
ceptarien tan sols concessions
relatives a Portugal.
La inserche de les cläusuleg
teferepts a l'evacuacló de Corle-,

tantin'oble, Txanak i

queda subordinada a la reglamentada de les qüestions en lis

tigi.

A propheit de la qüestió de
les concessions, els turca dec
ciaren que no podien ocupar.:
ee'n mentre Turquia no obtin4

gui satisfaccid, respecte de l'ase
sumptc dais cupons i al de l'es
vacuaci6 de Constantinoble,
Bayas.
Lausana, 25, - W queet

s'ha reunit Si Comitè finan
cier amb l'objecte d'estudiar ab
gunes de les elänsules finan!
cieres 'del tractat ele pau. Pres
Sidt la sessid el delegat frene
ces general Pe116.
El delegat gre y senyor Vea
nizelos pronuncia un impon!
tant discurs fixant l punt
tí

vista de Grecia sobre alguna

assumptes. Expneä Venirelns els
inconveniente que resunarien
d'aceeplar les propoelcions defg
turcs en co que e3 refereix al
pagament dels cupons del
te otomä. Manifestà la injustfe
cia que e.5 feria si Grecia te9
tractada en un pla
tal, respecte a Turquia, la qual
cosa constituirla també una

anomalia polilla tota vegada
ue Grkcia estigu6 al costat
dels aliats durant la gran guere
ra mentre que els turcs CO itla
bateren en les files enemiguell
q

-Radio.

Lamen', 25.-En la 'ende eelebraie
acreeet mat pel Comise financiar de la

Conferencia, quedaren ratlfleas• db-ersoa acorde referente a detalle 1 amurre
Cc! d'interis secundar1, eonnertatt pele
perita.
El repreeentane &Ter. /enyete Vagar"
toa, dertara que d'aeonsognir ala tunas
que sets facto concordarte pel ene fa
a la moneda en quk hagin de pagan-se
me copees del Deute munes Greda
confiara n'eco:se-ce-ter enema l rus trae
te igual.
Lt contesteal delegat trancas, gere
ral Pelle, dient que raqueta era un as
eumpte per desee reeolt entre era te.
nedor5 de eupoes.
Els aliare 1 els turre es posaren ae
fintrIvatnent d'ame-el respecte la Otee
tia de lee IndemnItzaelons i reparaclons
la qual queda, per tata, resalta. estime
tantee, entre eleve coses un deeeste
ment general per totes leo reclarnactotti
pee
P ine. f
eat:1;d" gtreer:.
nrinh7i4e"cerfriPrm
ip e°rjem
ta eiet•s t iG de les en:Ir-entone eateaM
/seres a Turintia Queda reservadaEls tuts, iitssistei gen de reclamar lt
devnlucia doto dipasits er fets per Par
de
q u i a a Aledttertya i 5 Austria abano
con/mear o de termirtar la :usen
de 1914.
lee : releva el Coneell &desinterese
iSst Deete ntornk de q ualsevol obllgod4
respect e el pagament Boris papel
ernesus ilurant It cuerea
laOs taMee han renunciat rt la renditth
elh de les quanti, sine harten pegat a
Amd,n2,1n(ritptrrnmepteriniteitenz.tttneeie de Mili

Stere14.01111%
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Vocal de la Cambra de Comerç i Navegació

HA

MORT

HAVENT REBUT ELS SANTS SAGRAMENTS I LA BENEDICCIÓ APOSTÓLICA

(A. C. S.)
Els seus esposa, fills, 'las, gcriEù, runy ades, nebots, cosins. parents tots, la casa FILLS DE PERE ABELLA i la CAMBRA DE COMERÇ I NA.
VEGACIO, assabcnten els seus amics i coneguts t a n. trista nova i els demanen una °rack) per la seva anima.
L'enterrament tindrà Iloc Luid. dimarts. a dos auarts d'onze, traslladant el cadavee de la casa mortuOria, Portaferrissa, 25, a l'església parroquia'
del Pi i d'allí al Cemcntiri .Nou.
NO ES COMIDA PARTICIII.ARMENT
em•atennumenrurart-eureotenes.«...0•1..,....«
. 4.; e,- • e
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LA IN

LA srrrAcro DE LA VAGA
a la tarda, a la Ram ina del Centre,
Eliseu Paredes Gallego, que va quedar
detingut als calabossos Pelan de
Justicia.

DECILARACIONS DEL GOVER.N.ADOlt
Dorant al dia d'ahir la ratuacia re• easent la mateiza. ebeervanase,
ea. una 1:nuer1 rlietranució en la
tens,tat clel trausit r-dat.
El gavernador crii interf en rebre
el :Madi& ele per:cid:ata eta digua que
al Po n tia:Leen descarregant alar 9
raiielle de tuba, ta ima en la qual
baria ncupere 210 abren i 127 efil rtl, menees per pstrana i obrera ele'
Sindieat Mere.
deeearregaren,
Tare+ tagua que
tkera ene srab cera lentitud. elone
o treta ert;-/PliN mati de niereader:es
aireara areb pelara n '. de la Germinan: de Sant Pene Pescador.

DNA NOTA DEL MUTE DE
Comlté, de vega del Sindfeat del
'Tzanspon va remetre dissabte a la
Premsa. per a la reta publicad!', una
nata en la qual es mestra eatiefet
la conducta observada pelo obrera del
di: rata . 1 de la fermesa amb nos tota
els altees campanea ele ban secundat
ea la rape que temen plantejada.
Adra reeorealeant de va gu i stes que
perskreixin en la cera actitud i
centran.
LEPERGLI722.. LA VAGA A .,
TORIO:Si?
Dela na diari ele aiumenge que
'Tortosa s'obeerna fa alguno elles una
'erra agitad(' entre J . kleraent obrer d'aquella eimat per baeer-hi arribat de
Barcelona representante del Sindicar
•
els quain celei,raran una cuater¿acia amb elements et la Cooperativa
'Obrera. ce,:ebrant-se diumenge tina reun!' per tal de decidir si han d'ingresear o no al Sindicar Cuele.
Tambri ea din que ran arribar a Torteta el presnient i el secretad del Sinrf.tat Illure de Barcelona, senyora ha:es i Legaja.
L'ATIT. T' e!!! r;os
.
La febrica de far...es "La Imita",
propietat del senscr J aoja Mallafrt,
4ef carrer de la Mequinista, ha llague
de parar el treball, pee manca de primeres materiee, qeseent en vaga foncosa 20 obrero.
També ha paret la fundida Non
Nolei. per la matean exima.
A :a rabeara da etare del enyor Alelar. a haut Andreu s i ta reines el
treball, per !tener dese paregut lea causes que motivaren Yetur, havent entrar noaament al eni oIl 700 dones i
160 heme-, que esiaten en vaga forcosa.

Abir el matt eas grupa rrooreee sangen a les fabriques ele gaseosa de S.
Aeia 1 Guilam T , :rey . del arree del
Traten I paasatge de Santa Maulea,
reepectleement, invitan: LIS obrera a
aaanelour Ci treber, finteho ame.
Igual va neeeir a nt fabrica de
gaseosos d'En Jaurre Molias, del garree de Trafalgar.
BA DIMITIT EL rA1' DE POLICIA
SENYOR GARCIA OTERMIN?
POIS telegrama que es reberen ahir
de Madrid ea caler-se que ieleavla tra,itett de la diraissia del cap superier
poLcia de Barcelona. sesear Garufa
Oterrnin. Per tal de reafirmar aquett
rumor intentirem parlar arnh
fiar mayor, pera ces loa impasible.
Sembla. pera. que el senyor Otermln
pieentarediferente seeadee la dimirela del seu carreta bavent it
statt earhe ter ira-mente dentrat de
eedes manifesenione fe lpe per alguna
repreaseatenta de la Federada Patronal.
DETINGUT PER COACCIONS
Mentre feia coas:cid a nos note que
ert
.M.e_er
,-..2.tg..9. e.lieleut PM:

Dimarts , 26 de juay de
i92/1
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SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA
Die

cRONJCÄ

25 de.,Juny de 1923

T.—getutro ATMCIBMIGA. GENERAL A LES.

2. ESTAT DEL TEAIPS ae.I.Mtric X -DES 8
pEr.. MATL — (Obeervatrione de la /arca meteoro/épica

o l'elltdatfc, rebajes per telegrafia gente fil.):
Domina el régim de preselons altes a les matee aceden.
tale d'Europa i baixes al Italac 1 Ala-nauta. Plnu a la,
Gran Bretanya i a Bandee. A la sesea d'Europa el ternpe
es, en general, bo.

toatalana, cotsvsleades per teldlfon):
Son temps general a tot Catalunya, amb calleee a

DEL MATL — (Obeertaoiose d'Europa. Nord orAtrimi

Barcelona. Pallare 1 Segares.
La temperatura ha augmentat notbletaent, havent estat la maxima de 14 gratis a Paz. La anima ha estat
grau al llar Entangenao,

EN LLIBERTAT
Pel jutjat de les Dreesants, p orretarin d'En Carlee Role, lean estar posats
eu Ilibertet Aguan Cenan Miguel 1
Joaquan Querol Artigas. &latirme dicatires al canee de Sant latinean per
'er coaccions a uns carretee que meeaven careos de cena.
ROTESTA DELS DETALLISTES
Lee Juntes D;reetivea dele Gremio
ei actea dr caen de Gracia I Saat
i ermei es dIriceiszen a la molt illustre
imita Praveiments perquè poei
-rrae als abusoe que de, del cornenea,nt ele la vaga de transporte alplue
::.saprcu,:us veneaoes al detall es peredil% nprefitar-"c Eransie per a
neutre el carlea en condirions intestaa lee, fent-lo retira a 4 rimeles els 10
uans, es:5one ala! que el pren de tema
.% ole 230 pessetes el earbe ole segona
: a 3 pessetes el de primera.
Tambo el cada, de cola el preu del
qua! es de 6 pessetes els 40 quilos, el
traen a 3 pessetes.

EL-S OBRFAIS DE LA CATA:
DE GAS I ELECTielCITAT A is is
CIEN LA VAGA
Are—semi dient ei senyor Vera—
ra j a o eoraenear iroeuparme de la vaga que m'Izan anuncien per al dilatas
Tintina dia 2. els oarers e la Cainlane
eetriairet, fent algunA
d
tine per tal de reune si trote) manera
d'evitar que arribi a produir-se
Loa. contacte.
- Arel bi harten dedicats a roa/he esearabraries 125 earroe.
—$er vasta alguna cosa del nou
geeerrisdor?—li enguata un reparan,
—Ni una preenuia. Solament -e ei
que ..lineu eis diaria es a dir. si fa o
ne-ta al mateix que rostes.
—Es cm que bu re1ebrat ckunt
eeonferancia arca el replen general':
—SI, R ho- vais eeinevanar-me
ell i avui 'ni ternera. pera no irem traeaat res de non ni ne particular.
. —El capita aneeral Segieta fent gen
tiesas arule els patrona o obrers per tal
de cercar tina P3:tle:6 le eazae
e —No bo se P33`
--Corre el rumor—efegf un nitre
seriad:eta—que el marques d'Eatella
va aiebrar ahir ama conferencia amb
ele onrers. cii VZIL:1 han de tornar avui
a conferenciar r_mb el capitä g eneralSaeta en sap res ¿ola!'?
in —No ele res 1 dubto que sigui cert.
Anda aquestes ar.rerae dona per
amtbada el senyor Vera la sees entreansta amb es perlodistes.
A le nit dig-a6 el scnyor gorernedor
anterf que ahir al pert harten trehallat
1,2-11 obrera, amb 125 carros i CO don«.
En t'elan-tete 11 preranta ei tenia noticie que el nou goventader seria el
maniatrat dl Trinual Suprem eeneer
Marisa Avenen.
El senyor Vera conte.etis q ue ha it
rierave. fent, per?, grane elo gie del
Sr. Arenan, el que crea renneix gTans
eptuts per ocupar el errec de &ternado:- de Bereelona.

1

EL TINENT D'ALCALDE DEL
DISTRICTE TI ALS SEUS VEINS
El ranear d'alelan, del dlstrlete
,enyor Tesela reeorda als reino del
aistricte de la seva jiu-ha:die la eonv en : ancla del compliment del ban
re a din eue es .leneenin a
la vis pabilea nomas lee eecombrar:es
eue es ilescomponeuin rapa:amena retenint tot el que eigui possible a les
l'ASE, les que no elguln susceptibles de
desrorapeeinn i ereinant els papen que
es herein al cartee.
t 1 NI!

i 11
Ileiiii1Jülthi I
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EDICTE DEL JUTJAT ID

El Jutjat que entén en el turnaní que
s'instrueix per Fassassinat del senyor
Albinycana, ha dictat el següent edicte:
"D. Marian González de Andm l Llano, magistrat de l'Audiència Territorial, jutge de primera instancia 1 instrucció del districte de l'Audiència de
Barcelona:
Pel present faig saber que en el tuman que estic instruint amb el número 526 de 1923, per assassinat d'En
Joaquim Albinyana i Folcla ha estat
dictada la següent providencia:
"Barcelona, vint-i-tres de juay de
mil nou cene vint-i-tres.
Essent públic i notori que en realitzar-se els fets que motiven aquest
sumari, donat el trajee intens del lloc
on ocorregueren, trobaven presento
moltcs persones que després s'aglomeraren al voltant de la víctima i que alrneays forçosament hagueren de presenciar la fugida dels agressors i que
en eis primero momento no feo possible esbrinar qui eren aquells per poder-los citar personalment, per tal que
deelarin tot alió que sapiguen i els
coasti, publiquin-se edictes en els diaria oficials de la localitat i en els de
més gran circulació. amb el ti que arribi a comixement de tothom i puguin
compariixer a donar declaració en l'esmentat sumar!, per al qual sels cita,
lio mana i rubrica S. S. Dono fe.
Signat. Per N'Isele Casanova!, Josep
Radia."
I en virtut invernar els mis
elementals deures de ciutadania i l'obligació que tenias loe de cooperar a
l'administren:6 de justicia per tal que
sigui eficaç, es pecga a totes les per, sones que puguin contribuir arnb la
sera declaració a l'aclarineent d'aquest
fet execrable, el qual augmenta, ma:aura:amere el nombre que d'aquesta
• mena es repeteixen amb deplorable freqüència a la nostra capita!, sembrant
el pan:e í :a consternació en l'anim
deis ciutalans henrats, que cornpareiBin al jutiat del ti:Ariete de l'Audiencia, (Palau de Justicia, Saló de Sant
Jip an .), tenint la tne's absoluta seguretat que pei secret del turnar; i per
deures de prudencia, les declaracions
prestades no trascendiran al públic
per tant , no han de tenir cap mena
de por de represalies dele clemente,
qua:se-el que sigui llar afiliació, que
diarIament pertorben l tranquillitat
de la y :da ciutadanz.
Barcelona. 23 de junt de to25.—
Marian Goazalez Andia.—Pel Secretad N'Iscla Carota-ves. Josep Radia,
oficial."
EL .ICTGE MILITAR
El comandara ele la guardia civil senyar Jeep Carellas ha fet remesa a
l'autoritat militar dt les diligércies
previes que ha instruit anob motitt d'haver estat Ilaneada una bomba contra
el capczal d'aquella institució Gaspar
Sanchez Herrero, en efectuar la deteT:ció d'En Rafe! Sanehez Reig. considera! com un nels autora de adematat de que fou víctima En Joaquim
Albinyana.
Acuestes difigéneres han passzt a
peder del comandant d'infanteria senyor Cristòfol Fernändez, jutge permanent de causes d'aquesta, Capitanía
general, a la disposició del goal queda el detingut.
DILIGENCIES JUDICIALS
Durant el dissabte
ahir. el juhee
de l'Audiència senyor Gonealez Andia
i oficial criminalista senyor Badia
continuaren praclieant diligencies relacionades amb l'assassinat del senyor
Albinyenae

qüencia d'una peritonitis traumàtica, el patró Joan Pons, que
fou ferit fa alguns dies al carrer de l'Avellä.

secretaria del senyor Rolg, ha
estat remés a l'Audiència el
sumari incoat pel tiroteig que
hi bague el dia 11! de mere al
carrer de Sant Pau, davant del
Sindicat Unjo del ram de la

fusta.
e
En virtut del mateix figuren
processats Antoni Barrera. Au.
rel Miguel, Basili Benito, Lluís
Calvetó, Fulgenci Monf or t,
Francese Domenech, Restitut
Gómez i Jaume Riera.
Els dos primero han estat sieclorato 4 rebeldia i ele altres
estan en Iliberlat provisional.
DE L'ASSASSINAT DEL CARYE NTS SUPERIORS A BARCELONA. —fSendatges ae termos/era mote a !e, 7 del mal!):
Altitud. meterme:2
1000, 2000, s000, 4ceo, Tia», Tono, Poca,
Macee:
NW, NNW, NNW, ivav, w p;w, vaw, W8W.
yelocitat_ega metrea per segur:
6,
ai . 6, •
4

bretogeÄtei Sfie6iototre te -4C trefiet SITÄT152 -11-Ääteeel
Bocee d'oberreacia 7, la. 1 151 hercio
Ran1rnetre a zero 1 al ofrell de la ruar: 7621, 762.!. 7eoz. — Termenserre p
ee:
25,2E'S. =re l'eirt7Iiinetai'
humit 1 2011, 20. 2111. — Humitat (eentésimes de saturad— Velocitat del vent en ladres per segon: 2, 3, 0. — Eg
6): Can 61, 50. — Direccie real : WSW., SE., calina, jet del cet: nuvolas, guasa sere, g a y olas. — Olaate de ttlvols: eirrus; cirros, cúmulos; eirrus-ctimulus, cüraulus-nimbne.
7 eMperiliStex U/4 Sle3 a l'amara
3Paainia: 274. — Mínima, 192. — Minima erran de terco: 172. -a- OecillneiG terrnomtrice: Temperatura mitia 23 .3. — Precipitado danesa, des de les 7 horca del dia anterior a les 7 llores del die de la datali
00 millmetres. — Recorregut del vegt en igual teraus: 83 guilemeä-ee. — Observacione perticulare:

Crònica Judiciária
AUDIENCIA PROVINCIAL
VISTES DE CAUSES
A la casal(' regona ha comparegut
Vicens °Celia Rama, acuse de tentativa d'estafa, ter al qual ha dernanat
el fiscal la pana d'una multa de 200
pessetes.
Acusat de lesions, ala assegut al
banquet, a la sarda tercera, Antoni
Garcia • Caballero, condemnat ja anteriorment, per al qual 'na imeressat el
fiscal un any, vuit mese i vint-i-un
dics de presó correccional me la indernnitzatiö de 45o pessetes.
ASSEN ?Al
iSPER A AVUI
ATIDIENCYA TERRITORIAL
Sala primera. — Candes°. — Menor guardia: Rosari Ferríts contra Sindicat Agrícola del Beat Pere Märtir
Seas, (l'Ase&
Hospital. — Pobresa: Josep Julio
Taieb contra Banc de Barcelona i adsomt de l'Esta!.
Sala segona, — Sud. — Executiu:
Jaume Espí Soriano contra Joan Ella Navarrete.
Sud. — Major quantia: Societat
Mitjavila contra Societat "Muebles i
Arcos".
AUDIENCIA PROVINCIA!:
aneen', primera. — Audiacia. —
Tres orals per itirt.
Serió eegona. — Dclicte contra
Ihonestedat, Ana Llorens. i un &tez
oral.
Secció tercera. — Sud. — Resalia
Crespo. Jurat.
Secci0 quarta. — Barceloneta.—Dos
erais per flirt, dispar i centraban.

Eis atracaments
ELS ATRACAMENTS DE DISSABTE A LA NIT
Quatre individua atracaren dissabte
a la nit, a la carretera de Ribas,
Joaquim Simehee, robant-li 40 pessete.s, que acabases de cobrar a la fabrica
cTh trebai:a.
El Sinchez va defensar-se, canseguint tirar a terra tal dc:s atracadora i demerant auxili, peric els altres tres van destreear-li la roba, i
un d'ella, amb la culata de la pisto:a,
Ii don h un cop al cap deixant-lo estabornit.
Es Iladres fugiren sense deixar rastre, i latracat loe: recala i avienenyat a casa seva per uns transeiints.
• e, •
També loa atracat a un deis carrera
de sota de Montjuich, per tres indieidus, un transeiine.
Eis ate:ni:dore van ezigir-li. amenace:ea-lo arnh les pistolera que es donas
el que portase!, robant-li la cartera, res. pectant-li, pestes el rellotge‘i les alhajera

CRONICA de
CULTURA
JOCS FLORALS DE MALLORCA
Organitace per Inteereciaci6 per la
cultura de Mallorca. Convocatatria pele
de Inny 1925
Als podes 1 proa-dore de Mallorca
I de rota els territoris on la netra !lengua as penada o coneguda, salta.
Per complimentar l'honres acord que
la Junta Central de l'Ansociacia per a
la Cultura de Mallorca prengew, en
compliment d'un deis fina especials de
la seva fundada, el din d'atila as
convidem a pandee pan en ele Jan
Florees d'enguany, ele quals ea regiran
pel seglicnt
Cartea

El primer diumenge de setembre, que
s'asen el dia 2, se celebrara la poetice
resta a In ciutat de Peleen:, fa la qual
aran adjudkuts a les millors poesiea
que In tiran ele premie ordinaria o sa
guía l'Englantine. la Viola i la Flor
Natural, conesponent ale eres mote
que formen el lema: Petrle, Fe i
Amor.
L'Engltentina d'or s'adjtuPeatia a la
malee poma d'esperit patribrie o re
bre tete hletOries o tradicionals, aval'
ges o costuras de la p ostra terna
La Viola d'or i d'arene a la millar
poeein religiosa o moral.
Le Flor Natural, prerdi anemona!
d'honor i de cortesia, s'adjualeare a la
millor peeeia sobre tema que es &iza
al bon gust i frene arbitre deis autor,.
Sepas el bell cuerna establert, el que
obtingui equest premi haurfl de fer-ge
bresca t a la dama de le seas elecció, la
qual, proclamada Reina de la Fost,.
fach a mates dele que en cigala guanya
doro dels nitres premie.
Premia ertraoriinerfe
Una copa artistice. a la millar coma

posIcia en prosa, de earacter literari.
230 pessetes, a la tallad obra eeee150 pesseten al millor rente per infants.
150 pardea al millor treball, prosa
o ven, que canti les bel:eses o un fet
h:staric de Felanitr.
Domes s'atorgaran tots els premie
que tapan menester per recompensar
degudameut les composidons del roncare que en siguin mereindores, con/
tambo eh accassits i menciona honor&
fiques que ea judiquin ben merescuts.
Toles les composieions han d'isser
rigorosament orighials, Medites 1 arria
Ces en la nostra liengua.
Toas e:s treintas, amb tierra clara i
llegidora. s'han de remetre al cartee del
Bine Mauri, 2 (Palma de Mallorca)
a nom del secretan d'aquesta Asnoeinia. alune del miaja del dia 11 d'agost d'enguany, juutement amb un plee
eins que continsui el nota de l'autor i
dagal escrita el tItel i lema da la composlian
Per la donad(' deis premio no sen!'
elid cap altre nom que el que es
trobi en el alce dos a qua fa referencia el parare anterior, a l'obrir-lo en
lacte de la festa.
Els prnais que no siguin retirate
abans del dis 31 ele derembee 'sanen!
s'entendre que en renuneints Dele seo,
gotnyadore.
L'Arnociacie per a la Cultura de
Mallorca ea reserva per un auy reediten-a propiemt ole les ne p e premiades, entenenne que la publicanos total
o parcial de qualavidla d'ella abanto de
la celebrarle de la tala implica la reanda al pro-mi i el3 in0Sees macediento.
En el tennini uta, leen pasa> eS
nomenarh i plohlkaria el Jurut guaitaeador.
Que el Senyor uo donl inepiracia per
i al
cautae la reteje, la Fe 1

jurat dimereci6 en indicar 1 eneert en
premiar ele mea dignes.
Fou dicten el pretera cartel! a la du.
tat de Mallorca, a 13 de jeuiy de 1926.
Elvir Sana, i Resiente, president
Joan Cepa Valla de Pddrinee, secretara
UNIVERSITAT DE BARCELONA
Reial ordre coneodint augment per
qffinquenni a N'Antoni Ripoll 1 Fide
profesor de l'Escola de 0°ms-re de
Palma de Mallorca.
— El director general de primer
ensenyament concedeix l'aotoritzaciel
sal-licitada pele mestrea del partir de
la Seu d'Urgen per tal de poder e g
a la Settnr.na PedaeOgica.
-aistr
— Reial ordre autoritsant, el director del Ra y e d'Espanya a Torrag ana per tal que pugui fer transfer'eneles dele dipteitä de fauces eonstieuita
pele habilitara dele mestres dels paneles judicials de Reus, Montblanc i
Falset a la Ceje* general de tresoreria
de Tarragona.
— Reial orare coneedint percate per
tornar al arvei actiu de l'eme:estimen:
a la meetreeea isubetittaida Na Dolors
Mac. de La Bisbal, i N'Eran; Peyrts,
de Barcelona.
— El director general de primer
ensenyament ha nomenat a Na Josepa
Estopa mestressa substituta de Vejad, cessant Na Carate Solitaria, notenada el dia 5 de juny.
— Ha pece possesalb de lea Escales
graduales de Piera Ea Pene Calvet.
— El rector ha eilst per al divendres a les dorae reunió de la Junta
de Balan
— El redor ha regalat una copa
per a la festa de la inauguracie del
cama despinte de l'Aesociaeió d'alumnos de l'Escola Industrial de Vilanova
i Geltrd.
El rector na reour es r. e. la
—
quantitat de 500 peseetee. i de N. N.
5,000, destinados a l'alosp:tal Clfnie.
CICLE DE CONFERENCIES DE
L'ATENEU EMPORDANES
Arel) mono de la collocaeiti del mirar d'En Ramon afuntaner a la Cande d'Emporlanesos Illustree atol,
dn
i :ente, cha 26. a les deu de /a ter
Ila, donarit a la dita entitat. Pi, 11 ,
una conferi,neia el diputar de la atancomunitst Ea Llufs Nicolau d'Oltver,
descnrotIlant el tema "El neeionalisme en la eraniets d'En Mantener...
Per la persoualitat del conferenciant
1 el euegestiu del tema lacte, que seria
pablic, ha despertat gran interés.
LECTURA
dimarts. el jove poeta Jean
Solervieens donara una lectura de cono.
posirions inédites del eeu !libre immi.
nent a la Sebo-la Cantonan, de Sant
Just (Pahua de Sant Just, nernero 31
a les deu de la nit.
EXAMENS Ele exameus d'ingree a le Sedie Pee'
paratoria ole la l i nieersitat Industrial
s'efectuaran el proprinent dijous. dia
2-1 a les deu del meta La matricula
continuara °Una Cris el dia 27.

célüre OSi g er Wrio
riCädil 8113 enlii

Mecen
El diumenge a la tarda, i burlan! la
vigilancia especial que tenia maneada.
va escapar del manicomi "Nuevo Belén". ignorant-se on ha anat, el famós
estafador Antoni Una Une, comen! per Modus Pieleman, que eetaea
rerlainat per difeecnts jutjats i havia
catas recta% a l'es mentat manieumi
dca del 14 de nula de i'any paa:iot.
En Marina Fielzinan está sotmes a
ferents processos per estafes comeses
que: pulsen a reit redime de pessetca

sardanes

sociA T
EL PATRO JOAN PONS HA
MORT
Ahir a la matinada v'a morir
l'Hospital Clinic, a conse-

SUMAR! ACABAT
Pel jutjat de les Drassanee,

Entre anees, van declarar ao9 agents
de vigilancia, tres guärdies de seguretat i tres testimonie, tots els quals presenciaren el fet en alguna de llora
diverses jales.
Es dio que algun dels esmentats testimonis feu afirmadora concretes respecte del detingut Rafe! Sncher Reig.
En ¡'ampliació de les declaracions feta per aquest darrer, va insistir en la
negativa respecte a la sera pan:e:pació en el jet de que se l'acusa.
— Tumbe es va practicar dissabte
un registre al domicili del procesas
Rafel Sanchez. que és al carrer del
Siti de 1714, miren> So, 00 vis-ha a
dispesa i no el que ell va indicar en
la primera declaració,
A la seta habitació s'hi troba un
gran nombre de cipsules de pistola
automatIca, calibre 7.65, les quals (oren
remeses al jutjat de l'Audiència.

ilWa

DEN-AL SOLDEVILA
Ha arrihat de Saragossa un
agent de policia d'aquella ciutat portant un exhort per al degà dels jutjes d'aquesta ciutat,
per tal que es practiquin determinades diligencies relaciona-.
des amb l'atemptat del cardenal
Soldevila.
Practicarà aquestes diligen.
cies el jutjat de l'Hospital, d'a-

cord amb les instruccions ¡remeses de Saragossa.
AUTO DE LLIBERTAT, AM:I3
FIANÇA
El jutge del districte de les
Drassanes, senyor Fernändez
Cdspedes, ha decretat la Ilibertat, tan aviat cono presti la fiança de 2,000 pessetes que se li
exigeix, d'En Josep Martí Juncosa, pres i processat pel tiroteig que hi hagué al carrer de
la Cadena, el dia 5 del present
mes i en el qual resultä ferit
el nen de vuit anys Enríe Izquier
do Cansera, que no està curat
encara de les ferides que sofri.
DOS DETINGUTS
Un perciba de la guärdia civil que
estava de servei al canee de Sant Medl, de Sane, intenta escorcollar ahir a

la nit dos individuos que es passejaven
pels enteras del pont que h° ha en aquell
correr pel damunt de la via férrea.
Ambdós individus foren detinguts.
pub com que van fer resistencia, un
anornenat Cristòfol Bayona, de
20 anys, d'oiici pella:re, resulta amb
ferides contases al cap de les (mala

fou curat al dispensari d'Hostafrancs.
L'altre individu es diu Tomás Montes, de vint anys.
Al ferit se li va trobar tma pistola
Star, de la qual sea fem caree la
guàrdia civil.
EL GOVERN CONTESTA EL TELEGRAMA CURSAT PER L'AGRUPACIO DE FABRICANTS
DE PRODUCTES QUIMCIS DE
CATALUNYA.
L'Agrupació de Fabricante de Produces Quimics de Catalunya ha rebut
el següent telegrama, en canteetació a
Fanteriorment cursa per l'esmentada
emita: amb motiu de la situació actual
i particularment com a protesta de rase-notar de que fou víctima En Joaquim Albinyana.
"President Consell Ministres a Jordi Ford, president -Agrupació
cante Productes Quimics Cataltriya.—
Li acuso rebut del seu telegrama, i encara que els termes en que venia redorsal m'excusaren la reposta no
obstant s-ull fer-li consta,- el mea sentiment i protesta per assassinat del senyor Albinyana, i significar-fi n Jare
per desconfiança expresa en l'eficacia dr la sea a g rié deixarit el Govern
d'aduar en el sentit que li marqui
compliment del sen deure."

Noves reli2ioses
Quaranta horra: Església de la Divina Pastara. Heres d'exposieilat De
dos catara de set del mata a dos quarts
de rait de la tarda- Vetlles en suiragi de les änirnes
del Purgatorit Torn de jesús Salvadar. a la seta capella (Eseprial, 155,
CATALANA
n.
R
G ExPRESENTACIO
AL CONGRES EUCARISTIC DE
PARIS
Per tal de no deixar elemeceis determinades indicacions la Junta ha anCedit a prorrogar fino a denla passat
dijeus. dia al, el termini d'insceIpció
La Junta ha d'advertir, per& que li
serè absolutimerst ir/Tosed/le un nou
ajornament perque el dia 35 han d'obrar en poder de la Junta central les
'listes definitives.
Esta imprimint-se la Guia-Prograola de l'expedició, que es repare:el
tot arguit, el mateix que le, Insignies.
Havent resultat infructuoses les gestiras de la comissió per tal d'acensegaje que s'alegis un vagó de segona a
l'exprés, eis inscrita a aquesta calepena hauran de sortir de l'Estació de
França el tincan dilluns, dia 2 de juamb el tren de les 5'4o, per arribar a Cerbére a les 11'56 (1256, hora
francesa), en s'uniran amb els altres
expedicionaria i seguiran junte el viatge.
De Paris hen anuncia! l'arribad% a
la capital francesa de nambrosee pel egrInacions nacionals diocesanes i altres d'eetrangeres, entre aquejes, una
de mok nodrida

DUES CONTESTES
a En Lluís Vila I En 40..

Hern eepParAl roat "ja
últimament de
'artificiosa vida de les ballades
arcelonineas i ens heu dit, amic
_os haviem estat maese dure'
ímb les entitats sardanistea No
entro cap antipatia ni malvoenea-per elles, hem posat petris a les nostres dites perque
sabem que eón els plats arnb
aare els que tornen a la boca
: e sprés d'unes horca d'haver dt.
:al. Si haguessire sois insinuat
a cosa, obrin només una es:letxa, no n'haurieu fet cabal
ora, com que s'han dit veritat;

eruae, g i no en fan cabal, quan
IEPHrio"relepsethirtumr,alltoSteene t let.s enti.

tate sardanistes amb les quals
hern estat en contacte, ene han
simpätiques, les que no
havem encara tractat esperent
que tambe ens ho serien. El mi.
Ho y favor que pot fer-se a un
amic es posar-lo en coneize.
mm-ist dele seus defectes.
I haveu dit, amic, 1 amb molta
raó, que els mala cal mes que
anunciar-los, rernelar-los: per
matar la liebre cal tirar un treta
Ye't ací un problema de cultu.
re ; diguerem ja que si en Ilee
de fer balladors s'haguessin fet
sardanistes, *Mi, no hauria eh,
devingut. Dieu que les entitata
sardanistes alían de valer d'ae
quests mercantiliernee perquä
els balladors són une "rancis"o.
i com que ells no hi ajuden, sea.re
se aquells mercantilismes
hi haurien ballades.
D'això sen dedueix el
güenti A les bailados els (mie s.
sardanietes que hi concorren
eón ele de la junta de rentase
i uns quanta 1068, molt poca;.
els de la junta, atrafegats ud.
In fe-ina que dóna organitzar
una ballada, no poden dane.ar ni
un sol moment, els amics que
peden dansar e.ón aquells qua.
Ire soceis de bona fe que no te,
nen la desgràcia d'esser de la
junta; els altres que hi han a
la bailada són els balladors
"rancie'", incapaços del més
petit sacrifici. Resumint, que
les ballades són a profit dele
que només van a buscar-hi el
substitutiu, ultra econòmic de
qualsevol eepectacle; o sigui
que tot, o gairebé tot , el temps
eernereat en les ballades ea/
temps perdut.
herb veritat que a Barcelona
no bu ha un nombre suficient de
sardanistes per mantenir arnb
Ja seva quota diversee., o.només
una, entitats sardanistes per fer
balladee tal com cal?
Pere no tota la culpa es del
públic. tarabé en tener: les entitats sardanistes. Per exemple.
no fa gaires dies, a la mateixa
hora hi havien duee ballades,
totes dues a l'esquerra de la
Ronda de Sant Antoni, a roques
illes de distäncia l'una de l'altra. te queixeu de manca de
sardanistes contribuiente, però
no mireu de fer dues ballades a
cl'ihaora a pocs metres de distänantat

Com a remei, n'havem insinuat un amb baetanta freqüència. Concerts de cardanes. Pera) sobre tot una instrucció ceta
a conciencia, i a wat) sembla que
ja no hi som a temps amb la
generació actual. caldrä esperar
una generació verge per ine.truir-la en el que es la sardana.
Hem clit tots, cal dur el nacionalisme a l'eseola: portemhi lambe la sardana.

Mentree tant, si algú cap trabar el meliosisme de les balltdes actuals fetes per l'entusiae-.
me i la bona fe dels organitza
dors i la inconsciencia dels bal'adore que se n'aprofiten, que
eompti amb la nostra collaboracid, si és que pot servir - li.
JercnI de Moragued
DALLADA
Dimreres a la nit Foment de

la Sardana, Ronda Sant.
Casanova. Cobla La Principal
NOTA

El día del present. al eeepre,
Tela de Saat Pene, thsdre llos a 'Uf.
berzas -. Menea Nacionalista del dietrine VIL una espléndida marbete de
!animos a ene terina a cartee de la notable celent 'La Principal de Ternoea.

Del Municipi
Ahir visito el eenyer aienide
una comissió de clames de :'en
titat Beneficencia i Cultura POpillar. presidida per la senyora
Huelin, per invitar-lo a l'acte
que es celebran ä el dia 29 al
saló d'u:es del Collegi dei Sa'
gres Cor de JP.SÚS. earrer
tic Casp, amb el fi de millorar

eituació dele recloses o les
presons i rehabilitació de

fa

boda.
AVIS
El Negociat municipal ain'
piene 1 Beneficencia presa A les
enhiele i Societats
L'Qportuna, Mutual de ("ea

Semi-eres, Patronat de la M is Escolar i Societat de Cees
1,a Redemptora. que enviin
representant al dit Negociat
d't I a I de qualsevol dia. Per
comuniear - los - hi un afer que
els interesad.

-71971"rer
sftfrees, 26 dójey dlins
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4, estivl.
tat de Sant Joan, se celebraren
a la catalanissima vila da Torea
116 els artes que amb motiu de
la benedicció de la seva bandera
i inaugurada del seo estatge
havia organitzat la benamarita
Joventut Naoionaliata de la vila
de Torelló.
La susdita Joventut aprofita
l'avinentesa d'aquesta benedicció de la say a senyera per tal
de fer un cop més ,un mag-nffic acta d'afirmada patriòtica. I
cal dir que ha aconseguit els
sena propasas, car als artes de
diumenge van retre homenata
ge a la gloriosa sanyera nostrada, mas a més de tot el poble
de Toreada un gran nombre de
patriotas comarcals, que arribaren de les viles mes allunyades, per tal d'amarar la seva

anima d'aguan ambient de ferma catalanitat.
Per prendre part al maing de
la tarda havien estat convidats

els senyors Masca Llorens, Masferrar, Badosa i Capuz, i corre a

padrins de la bandera anaren la
senyora A. Font de Badesa i el
regidor de Barcelona En Manuel
Carrasco Formiguera. Demés de
Barcelana hi aseietiren nombro.
sos ariete i junta de la Joventut
Nacionalista "La Falç', amb la
seva senyera.
Ja molt abans de l'hora fixada a l'horari, l'andén de l'estada era ple de gema a gota deis
entusiastas nacionalistes de Tocella, reaixint bellament, nombroces i gentils, senyoretes, que
aplaudiren els visitants amb
raolt d'entueiasme. En arribar a
l'estada, el tren que portava els
farasters eselata una formidable ovada i tothorn va cantar
entusiämticament el nostre hanne nacional.
A la mateixa estada simplifiques damisel-les de la vila atronaren a la bella padrina nombrases idas, amb una Ilaeada
barrada.
LA SENYERA
Tot seguit es dirigiren al nou
estatge de la Jovontut i després
a la parròquia, en, en haver-se
celebrat l'ofici, tingué lloc la be.
nedicció de la senyera.
A la placa de Pesglesia el senyor Carraeco imposà a la seoyera la magnifica corbata que
havia ofrenat la gentil padrina,
com a record d'un acte tan sole rnnial. A continuada En Carrasco va fer un curt i bell parlament, glosant la bandera cosa
a cimbel de la Patria; va explicar el que representen les quatre barres de sang, i digué als
nacionalistas de Torelló que en
rebre-la contreien greus resansabilitats, car calla que es
tramentessin per defensar - la
aibera, dels seus enernies. En
acabar fou molt aplauda, essent contestat per N'Agustf Verges, de la Jovantut Nacionalista
de Torelló, el qual Na nemereiar
l'sctee de padrinatge i promete,
en nom de la Joventut, defensar aquesta bandera fins a la
Mera Fo fa molt aplauda. Tot
segun es formà una espléndida
manifestada, que va acompanyar les senyeres fine a l'estatg e dz la Joventut, ehorejant
'Eis Segadora'.
La cobla "Els Bofills de Toa
retia" executà unes cardanes,
que foren puntejades per nombrasos entusiastas; a la segona
terrera sardanes entraren al
rotlle ele padrins i of dipufa1 de
la Mancara/mitad eenyor Massa
i L'arel-1s, 1 en adonar-so'n el pú
bata ele aplaudí enu.silisticamento
A continuada es delebra
pat, el qual va ésser presidit
raas padrins, regnant en l'arte
mon d'entusiasme, Fou servit
a l'ampia sala-menjador de
ïHotei Bosch.
El.. ENTINO

'roe seguit se ralabra el mfa
tIng a la sala darles de la Joa entut, ocupant la presidència

Aquest bell parlament fou prit •
miat anal) Ilargs aplaudiments:
i a continuada va fer ús de la
paraula Padvocat

e

_

Torelló qsir lana na camaIdat ä
la benedicció d'una senyera de
la Patria i heu castat exigents,
<lar heu volgut que aquesta
bandera fos apadrinada per la
gentil senyora del president de
"La Falç, l'amie Badosa. I jo
comprenc la vostra exigència,
puix la padrina de la N'ostra senyera uneix á l'excelsa condicid de mare, la garantia d'un
patriotisme fervent. Ella és,
per aixa, la perfecta encarnada d'aquest conjunt de virtuts,
que és la dona catalana. (Alabadiments.)
Fa una justa glossa d'En
Carrasco Formiguera. dient ço
que aquest t'erra patriota signifiea en aquests moments
moments d'intensa Iluita nacionalista. Diu que caldria que
el dia del seu empresaria mant
desfilessin per les portes de la
presa les senyeres de totes

IPS

Joventuts Nacionalistas, per
tal de retre hpmenatge al fervent patrio:a, que sacrifica la
Seva llibertat en hol0ealiSt de
Catalunya. (Ovada.)

Aquesta bandera que avui
hem heneit, amics meus, ha de
significar per a vosaltres la
història gloriosa de la nostra
Pätria, les honorables gestes de
/a nostra raça, la ballesta corprenedora de la nostra terra i
sobrebot els planys adolorits
la Catalunya esclava i ras nostres ulls fiaos en el simba] glorias d'aquestes barres de sang,
sapigueu, patriotee de Torelka
defensar aquest valuós patrimoni dale Lastres avantpassats
ara i a l'hora pròxima del nostre alliberament. (Formidable
ovació.)

En fer-se el allanel par flä el
president de la Joventut Nacionrafsta "La Faae",

EN FRANCESC MASFERRER
el qual va dir: "Amics de Torenda senyores i senyoretes:
Jo no puc recordar, ardas de ToseII& la vostra vila arase agermanar-la
amb qualques mesas de lh me ya infantesa. i si bi per circumstancies i allana
de la vida he passat malt ternps allunyat delia, sempre el seu record ha
evocat per -mí albas de doleissims covate pel caliu duna afeada sincera.
Aixa contribueix, amics, a que senti una heu enlodó a l'aixecar la meya
vete humil en aquesta dada per vosnitres gloriosa car &torda i fa reviure tota la valenta, noble i bar-alca tradició camlanesca de vostra vila laboriosa; pesque companys d'Acció Catalana, nacionalistas <fatuas indrets de
la nostra terra, cal que sal-aguan que
no es aquesta la primera regada que

Torelló ei defensa de la llibertat de la

Nació cata:ana shagi aixecat el baluart de asta aquesta comarca catalanissima : no, Tore116, sempre amatent
i ardida, ha respost a las veta d'auxili
q ue de qualsevol indret de Catalunya
liagin arrivat a les seves portes, i els
seas juli sense planver sacrificis, han
sabia en tot momead palesar aamor

incondicional a tot allò que a la nostre
patria simbolitza. Fou precisament de
Vid, i de Torelló que sortiren el 25
de deaembre de e5ao e:s primer hornee
¿'aquesta comarca que prengueren part
en Taleament general de Catalunya
contra Falp IV i aquel' funestissim
comte-duc d'Olivares, i calla acure,
ene diuen eis cronistas d'aquella época. ami) quin entusiasme i amb quin
timó feien tremolar la gloriosa bandera barrada quan ele selvasges atacs
de les trepes forasteras cota era de

magnIfic el sea coratge, aana quina
joia donaven la vida per tal de que
flamegessin las quatre barres ben soles i ben dretes sota el cel blua i dolcIssim duna Catalunya
Amb magnifica paràgrafs fa un detallat historial de arengas, i acaba encoratjant als patriotas de Total!, perqua sapiguen defensar ardidament la
saya senyera.
"Feu honor—dita-a la bandera i al
padrf. Els moments actuals són molt
greus: tot cau i s'esmicola, el govern
i la Ilei no es manifesten; un nou in>
peri domina avui a Catalunya amb la
toiarancia deis tms i la satisfacció
dels altree, ainmeri de la Star sinistre.
de l'odi i del cara sols una cosa pot
acabar-ho: la voluntat de Catalunya;
el dia que tots els catalana ens aixequena cosa un sol home i pronuncian
el prof' !, será proa. Sera Ilavors, potser el moment de ter honor a la nostre bandera Si as alai, ja ens tobarem; mentes, tant. amb Déu siau."
En acabar se li tributó una entusiasta i Ilarga ovació.
A continuada va parlar el

regidor de Barcelona
EN MANUEL CARRASCO PORIr/MUERA

Catalans—di au P ermea
ten-me que en aquest moment
us doni a tots. grans i patita,
dames i cavallers, aquest nom
de catalana.
Amb un parägraf magnifio
diu ço que significa per al S8U
cor amarat de fervor pairaatic,
l'haver sostingut avui oficialment la sagrada senyera de la
Pittrla.
Fa una bella glossa de la Pätria dient que no és un concepte per ésser difinit, sitia un
sentiment que. a cadasaú Ii baa
lega en el mas pregon del seu
•

A LLEIDA

Catalana
Mar els assembleistes en nene de fa
1

INAUGURA Tcl

permeteu-me, amice, que bandegi la nostra condició d'apelatala ita dona einocional, la niés

. distar, agraint-los lhor.or de celebrar
Diumenge, a dos guama de ataire aquest Cortares, del qual cal esperarde ?a tarda, tingué lloc, al teatre rae grana beneficis per a la Ciencia i
Vinyas, la inauguració oficial del V
in humanitat En acabar, se li tribuCostares de Margas de Llengua Cataren rimas apaudiments.
talana. Va presidir el doctor TarrueTot sagita va fer ús de la parada
Ila, acompanyat de l'alcalde de la el doctor Estadsila, el qual saludé eis
ciutat, senyor Palacio; president de cengresietes, i especialmant els metges
la Diputada, En Ramon Sol; gover- rurals, per la seca tasca feixuga i ignador militar; president de l'Audièn- norada, en representada del Presicia; degà de la Catedral; doctor Es- dent de la Mancomunitat
tadella, senador: doctor Seres, reFinalment. parla el president de la
presentant la Facultat de Medicina
de Barcelona; doctor Riera Vilaret, Diputada de Lieyda, salsas Sol, dirirepresentant el rector de la liaiver- gint una afectuosa saluiació a tots
sitas; doctor Rasas, president de l'A- congresistas com a represe:Mala de la
cadamia i Laboratori de Ciancies Diputació, dient com san sentia orguMadiques de Catalunya; mossen Jo- lles per llave!' escolla la ciutat de
sep Maria (Sur, representant del Lleyda per aascutir qüestions alcatifa
Claustre del Seminari Conciliar; doc- ques de gran' importancia, que han de
donar a Catalunya la mateixa prepontor Corachen, representant l'Hoapital de la Santa Creu, i el doctor*Ga- derancia, on aqueas rana de la iiencia, que la que té en tots els aspectee
llar Monis. de TInstitut Municipal
culturals. També fou Inda aplauda.
d'Higiene de Barcelona. Va actuar
de secretari el doctor Baldiri Agua
Va finir l'acta declarant-se obert el
lcra de Barcelona.
V sCongras de Metges de Liengua CaEl president, doctor Tarruella, obra*
talana.
lacte saludant arnb paraules d'afecte
Tot seguit els congresistes š autoels congresistas. Agracia l'honras ritats es drigieen al palau de la Didel
V
Congrés
càrrec ee president
putació per tal d'inaugurar l'Exposició
deis (beiges de Liengua Catalana, i de productes biològics i farmacéutica.
tot seguit licgeix la Memória desAl sala de sessions tingai Iloc lacenrotllant el tema "Elogi de la Sete (raqueara inaugurada, essent la mamiologia". Va ice remarcar el valor
dels signes dient que, sense ells, una teixa presidencia que a l'acte anterior.
Parla el doctor Tarruella, remarinterpretació das rnetges no tindria
cap valor. Diu que el valor mental, tont la gran importancia que calla donar a aquestes exposicions, dient que
davant del signe, es el que representa ahabilitat del meiga. Acaba dient s'havia acordat distingir eis praducas
ereioae¿ors de recompensa amb nadaque la semiologia és el marga, car
de la interpretada adequada dels sig- ima dur
En acabar, el doctor Bordas va fea
nes ha de resultar els ve:itablcs fruits

amadas heu tingut la virtut de
a anau e rir pariaticarneni les

gurada l'Exposició; després els con
gressistes fiaren obsequiara amb un
lunch; visitaren ets estauds de l'Ex-

Sincera felicitada). Ileu sabut
catalanitzar la vostra vila i

vostres gentile damiselles, fentles aadevenir fervoroses vestals
del sagrat amor a Catalunya.
(Ovació)

Ea una bella glossa a la Patria i a la senyera i acaba encoratjant a la Joventut Nacionalista a continuar la seva propaganda pal Mea ica fina a arno seguir el ra, finitiu alliberament
ele Catalunan. En acabar va asser madi aplauda. i el president
redí la atiraults

Ctsa enyors Vargés, Masca i
la r rens, Carrasca Farmiguera,
31anferrer, Badoea i represenN'AGUET1 VERGE.8
taras de la Joventut Nacionalista "La Fak". Obrí l'acta el el cama a n nora de la Joventut
aenynr Verges, dient que la Jo- Nacionalista de Torelló explica
a eraut considerava un alt honor anriantatia d'aqunsta Joventut
que aquest acta d'afirmada na- Nacionalista, dient que han vist
aonalieta fos presida pal t'arria que Acotó Catalana pradirava
psaaata En Manuel Carrasco, arreu de Catalunya el nacionap r e aantali que aceepti aquast lisme incondicionat i que cm
n f e riment. Aquesta gentilesa va que aquest idead eaincldia amb
‘seer rabuda amb molts aplana cl d'aquesta Joventut, no han
'amante, passant a ocupar la visi cap inconvenient a adhrrirp residancia En Carrasco Fora se a Arda. Diu que elle valen
l'adveniment de la República can'aguara.
Tr2
Ei president diu que essent-' talana, car, curo n'oh bé ha dit
neeessari all aanyor Massa i En Rovira i Virgili, la 'aguda
Llores»; marrar tot seguit. per de Catalunya és deguda, més
que a Espanya, a la monarquia
i najOrnables assumptes partíespahyola.
rallare, s'alterarà l'ordre dais
Din que la Ilibertat Cal conParlamenta, eedint la paraula a
querir-la per la voluntat de tras
r esmentat diputat de la Manals catalans, i per la seva forera
tommitat.
que la Jovenaut Nacionalista
EN FRA880 1 LLOREN!,
entra a la Huila dernanant la IliDigna: Arnies de Taran& Es hartat incondicionada de la nnsea gran plaer per a nosaltres tra Patria.
els que fern un apostolat pa-'
Iterneraia al padrins
tri atic per viles i pobles, per
Set, l'honor d'acceptar el paalls i serralades, de veure cona drinafge, i en nom de la Joventut
promet,
un cop més, defenjoventut ardida acut al
esmerçant, si cal, en
c ostra requeriment. Avui ha esa
41 la Joventut Nacionalista de aquesta defensa la pròpia vida.

tots els catalana esmercem la
nustra activitat per aconseguir

la Hibertat de la Patria.
En acabar fou molt aplaudit
i el pública a peu dret. chorejä
"Els Segadors".
UNA

COLLECTA

El Grup Feminal "La Falo"
va enviar unes petites bandea

res a les senyoretes de Torelló
per tal que fessin una capta a
benefici del ferm nacionalista
empresonat suara, En Joaquim
Dalclas, havent-se recaptat
13577 pessetes.
Hi 'asaistiren en representacló
oficial En Ramon Rovira pele

Inauguració del nou edifici del "Casal Pinedenc"
Canta la Catalunya ¡linee de Iisemt de la independència. comparant-la
amb alisal patitai eutelonalitats de re:teas:a i de la Importancia de la nosr
tra.
' Es Intenta que ele qua temen la ab
parada de Gealanya balda lee sean
temence no en un acata d'internaclonaliarce i eihumanitat al Qual hem d'aspirar tota—cosa que els eacusaria
ale i no par, del tos, car aquest estas
ie perfeccia sera un impossibie sastre bi hagi opresora i opreaos. —slaVn
rases purament economigues. Demostra
com encara que no hi bagues altra ra6
que le de Feeozomia Catalunya hauria
de volar la independancia, pel que 11
sortiria mes a compte. Parla de la
quantitat que tributara cada any a Ea.
panya i de com guau ene amenaciu
del centre amb que ene sanearan ala
mercats ele coutestem que nosaltras els
tancarem la font principal ¿'ingres ase
que ella treuen de casa nostra. Eremita la importancia que tindra La Ces
talunya Nova, donada la seva situada, i amb aquest portal majos que carlea al Medlterrani. al qua] conversaran
una sarta de vessants econamigun data
tres pobles Mares d'enllede la mar 1
d'acallas d'Eepanya, detente:nades par
aquesta mena de 1:ei de gravitada Artg
goce= Peconomia dele asabas.
A l'acabar el parlament, dirigías-ea
a les dones i e lea notes que han pa.
tit a l'acta eis fa una glosen de lit
COMO popular del Cap.:talo, e:tetan%
l'exemple d'aquella ca lebee da Ma da
Reas que "nigua majar al seta ma.
rit.
Pensen—els din—que en la tragadas
de Catalunya vosaltres ti desempenyets
el papar més dolorea, laoraltree, ele
bornes, hem de arelar 1 &aballar per
ale altres, vosaltres encara mas he
heu d'estimar f. donas a Iltun els vos
tres Stile.
En GRANT I SALA digna que hi
ha dues manares d'estimar Cataba,
tuya: la práctica i la idealista. Nosa
nitres sorn d'aquests darrers. Encale
ratjä a les dones porqué facin dels
fills un foc de catalanisme. Elogia

Els dies 23, 24 i 25, segons anunciare:a, se celebraren a Pineda, la
gentil població de la costa, les fastas d'inaugurada del nou edifici, pagat per subscripció popular, del Casal Pinedenc, que tant ha treballet
per la causa catalana. El Casal Pinedenc, que esté integrat pela diferente sectors catalanistes de Pineda,
ha aconseguit que de la Solidaritat
Catalana enea guanyessin els candidais mes nacionalistas en totes les
eleccions legislaeives, "pravincials" i
municipals, &aria que nomas mara
Pineda i Sant hale de Vallalta.
Durant els tres dies de festa es
tocaren sardanas i balls per la cobla
"La Pringipal", de Cascó de la Selva, i es representa "Claris'', de Conrail Roure, i "El joc de cartee", de
;Manuel Folch i Torres. El dia 2.4, a
les guatee de la tarda, ting-ué ase
el miting d'afirmada nacionalista.

EL MITING
Presidia Pacte el senyor Enric Noguera, president del Casal Pinedenc,
cl qual tenia a la seva dreta el diputas de la Mancomunitat pel districte,

senyor Ricard de Camprnany. A l'es-

cenaa hi havien ala oradora, la Junta
del Casal, l'Ajuntament de la vila i
representants de les principals entitats nacionalistas de! districte.
La sala estaca plena de gom a
gorn, havent-hi assistit malta gent de
Calella, Malgrat, Tordera, Canet i
d'altres poblacions %Tinca
EI president obra l'acta 1 excusa
l'assistancia del diputat a Corts pel
districte, senyor Basó de Güell, i dels
nacionalista "El Catilar de Ridiputats senyors Francesc Macla i
poli".
Antoni Miracle, per haver de parlar,
respectivament, en representada de
la Federació Democrática Catalanista i de la Lliga Regionalista.
En JOSEP MISSER, secretara del
Casal Pincdenc, explica on un brillara parlament l'obra del Casal, on
ha cremat i cremara la llàntia del
Inés fervent i el mis entusiasta patriotisme. Afegí que al Casal Pina¿ene hi cabien tots els catalanistes, i
que entre tots havien d'atiar encara
z més el foc sagrat de la Patria.
En JOSEP MARIA POU I SAtiosTafa 1 riÌrt al BATER, en nom dala estudiants
Pac on ha d'ésser emplaçat el nos hosd'Esquerra Catalana, digué que el
pital, celebrant-se l'acre de la beneCasal començava la nora tasca dodiccia de la primera pedra pel doctor
nant Ort dia de glória a Catalanya.
Miralles.
Tant com no es resolgui el probleVan pronunciar bella parlamenta l'al- ma de les nacionalitats--afegi—no es
caldee el president de la Diputació i el podrà resoldre el problema social;
¿asen nacionalista no vol dir odi, sin6
conseller de la Mancomunitat doctas
Estadella, tributanalca el públic gran 5 inés justicia i més Ilibertat
L'obra que avui Iscm de realitzar
aplaudiments.
as !larga, és dificil, potser as pera
llosa, paró tenim el deure de continuar-la; penseu que sempre venç el
que Iluita. L'obra que hem de reaIs Imics de IA PoAsia"
litzar és una obra d'heroisme i d'amor. L'heroisme sentare porta dolor;
¡'ornar, sacrifica Paró darnunt d'una
causa justa COM as la catalana, no
:Allí', a dos quarts de set del vere,
a les 'Galeries Arañas", tingué Boa ens hem d'acovardir ni per la dolor
la primera de les tres conferancies que ni pel sacrifica
Catalunya está sotmesa al mas resobre ia poesia catalana han organitzat els Árnica de la Pocsia, dissertant pugnant caciquisme, que és corear,ció
i vid. Tots hern de treballar corn
el diputat de la Mancomunimt en Lluis
un sol home per la nostra santa inNicolau d'Oaver.
Parla del primer perfocle de la poesia dependencia. Perquè tot el alón s'aCatalana classica, o sigui l'apoca das dongai que Catalunya sent i pensa,
trobadors que va de les acaballes del que el clac sent i peona ha d'ésser
segle XIII als començaments del sa- Rime.
Despees d'e:aplicar algunas anècga XIV. Assenyala els orígens de la
dotes palcsaut el que és la Ilibertat,
poesia trobadoresca a lOccitinia i les
digué que cls catalana no podern ascauses de la seva expansió a Cataluser lijares mentre visas:eta en un país
nya. Paila dels més importante deln
nostres trobadors, especialment de Gua cedan. Catalunya, dones, espera de
Ilern de Bergada Guillara de Caves- vosaltres, espera especialment dels
joves que pagan. Catalunya está (lamuy I Ccrvcri de Girona, llegan al- mida per Espanya i cal que nosalguaza de les aves poesies. Ennenta
tres la despertem.
l'escota das "deixebles de trobadors",
En VENTURA GASSOLS'—'.
i duna manera molt especial la reina
Bella disida la de Sant Juan per ceConstar.a.a. de Mallorca. Acaba amb
lebrar una festa nacionalista tan feruna visió rápida dala temps datares de
vorosa com aquesta. En el fons dels
la ncstra poesia clässica fins a Aunostres uds hit tenia, tete encarto niassisa March.
La interessant i erudita cor.ferincla sors de la da de flamee i d'amor, i dod'en Nicalau d'Oliver va ésser atenta- losa d'auffibregues. Els faca de Sant
Juan d'enguany, pera, prenien unes 6ment escotada per la selecta concurgurecioa3 &sastres; tenim els saltas
rencia, i en acabar fou molt aplauda.

Grups Nacionalistas "Catalunya Valla" i "Constancia", de
Vich. i En Jordi Prat. pel Foment de la Sardana, de la mateixa ciutat; En Francesa Sayda i Graells, pela nadar/alistes
de Ripoll, havent remés la say a adhesió En Basili Puig i
Aguilar, director. del setmanari

o Vdongrés de Metges de Llengua

%

EN PERE BADOSA

el qual va saludar a la Jovena
tut Nacionalista de Torelló en
notar de "La Falç", dient que
volia felicitar-la per esser germana en la Iluita patribtica i
per haver-se adherit a l'ideari
d'Arda Catalana. Amb molla
eloqüència fa un elogi d'En
Vergas i dedica un senlit record al jove patriota Blanda
fill de Torelló, mort adés, i diu
que el millar homenatge que es
pot mire a la mamaria d'En
Blanda és juramentar-se per
defensar la senyera, fins aconseguir la plena Ilibertat de la
Patria. (Ovada.)
Diu que no havent pogut asa
sisar a l'acta el company Ventura (ìassol, vol assabentar als
nacionalistes de Torelló del
fervorós entusiasme del nostre
poeta, i llegeiv la seva poesia
"Les tamaes flamejants". En
acabar fou molt aplaudit 1 el
presIdert redf la paraula a
EN rfiuguEL CAPUZ
Patriotas de Torelló, digué,
eenyores i senyoretes: En venir
a la simpática vila de 'fore116.
nosaltres, que ens hem imposat
un deure eacrattssim (rapastelot patrIetic, pensàvem incorpoa
rar al dcsactIlament de Catatanya, a l'encoraljador ressorgiment de la Patria, una vila Mas;
heu's ací que ara, en haver
contemplat corpresos, l'entusiasme fervorós d'aquesta
ventila que ha sabut conquistar
les voluntats de tot el poble,

cor. Din que nosalltres eentim
la nostra pätria en sentir una
sardana, una bella rondalla, en
acure una bandera, una Testa
tan solemne cona rada que se
celebra; que aixa ens diu que
no As fill d'altra terra que aque
Iba que li fa sentir aquests diversos sentiments.
Alludeix al mita de les patrias grana i petates. afirmant
que la pätria és una de sola i
que fa nostra és Catalunya.
Fa una justa allusió a la situada actual de Catalunya; a
la marca de l'ese:tau que significa emprar la Ilengua forastera, i acaba dient que cal que

de la ciencia medica. Fou aloa aplauda.
A continuació parla l'alcalde de
Lleyda, senyor Falacia el qual va su-
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l'Ensenyança Catalana i la tasca
cultural da la Mancomunitat Acaba:
recomanant claretat en l'exposicia

dels idearis i coratge per la Huila per
la independancia.
El diputas de la Mancomunitat pel
districte, En RICARD DE CAMPMANY, digué que li plavia parlar en
aqueas Casal on tants cops lia Iluitat
per Catalunya i per exilar el caca
quisiese. Felicita els patriotas de Pianda en nom propi, del senyor Basé
de Güell i de la Mancomunitat, el
nostre govern, al qual tributé una
gran lloança. Diguf que aquest distriare i aquesta comarca ser., patacr,
ala que han lluitat mes per Catalunya.
Afegi que respectava ele extraerla;
roes dele oradora que l'han. precedit.
Nosaltres aspa-avara a unes solucione
de concórdia, pera aguaste' hora pass& i ara vetees ja, di% impossible aguai-

ta enlució, Si arriba el moment de
prova del nacionalisme incondicional,
nosaltres, abans que tot. estancos ai
costat de Catalunya. la na dubteu que
la gens de Pineda catara amb vosaltres, perquè Si tot Catalunya fos
coas Pineda al cap de mitja hora
fiera Ristre.
En SERRA I MORET, alcalde de
la població, parla en nom de la Unió
Socialista de Catalunya. las ha clit
el senyor alisser—comcnaa--que al
Casal lti cabia tothem que ea diu

nacionalista, que. es el mot que asenmana tots els catalana ES ha dit
també que hi havien bornes de totes
les idees. Aquí s'han exposat panera
i procediments de totes triases, pera;
tots ens han respectat per l'amor
Catalunya.
A Catalunya — elegí—se l'estima a
atolles maneras, les c,uals va descritare d'una forma altament lírica. Per

aacó nosaltres, els socialistas, venial
a dir-vos el dret de reivindase de

avesats a la tragadia 1 enmig de tanta
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germans sastres les flamea ene eveca.
ven una meas de cremaras de cada-

Catalunya, pague veiem a Catabanya perseguint un ideal clamor i
fraternitat: l'estiniem amb el pensaratas que la idea és acata, es amoni
l'estimem sense posar gens d'odi a
ninga. Recordo aquella poesia ¿En
Ventura Gassol que diu que Pase
Claris aixecava e cälzer pels catalana i pels no catalana; aquesta és la
Catalunya que veleta.
Nosaltres arriana en la reivindicada dels nostres germana especialment deis mis necessitats. Volem
que els hornea s'aixequin, s'enlairin,
se superan. Es per aixó que voleen
Catalunya aixecant-se, enlairant-se,
superant-ce, ensenyant a tothom les
leves riqueses capirituals, dient que
els catalans estbaiern a tbthorn.
Durant tot l'acte regni un gran
entusiasme. Tots els oradors fosen
ovacionata en aixecar-ce a parlar
en acabar, essent interromputs tot
sovint arnb aplatdiments. En sortir-

Segueis fent unes irnames sobre el
que diuen enguany lea fogueres als poe
tantea remeaentants deis diversos esremen& metate de Catalunya i el que
rImes als de l'enlla de l'Ebre. A aquests
darrers la rolar del mil els dio que enea de 'Ebre la ba aguan roble que
ella meten raen i ene encara té asperit I tasa& ¿'algar grana fogueres. ama
bol d'ama:11 nitre foc que (as enana per
dintre i que no han pugne apagar ni
amb sitas d'hunaliardens de tota mensa
ni amb 11113 d'impostos, ni Sra. darreramena arras ele rius de eang que corren
mas carrera de Barcelona eme fluts ancas més fort ene mai.
Ahir—diu—mentre guaitava els foca
del riostra Sant Joan, els ulls se me
aunaren mar etellä per veure si hi eadevinava LID ale de rojor de eel del toa
que 111 havien de fer els nostraa germana que el troben Iluitant en terree
estranyes i per als a linee ; Itera ne bou
aja'.
Quina enyoranqa DO deuen tenir dc
Cataluns-a una nit cera a nit de Sant
Joan! Ella que en les horas ladi canten les sastres macolle i bollen les nostres danses, una las cora la de Sara
shas' samba han de volar ter fogueres.
Peris co 11811CD t,0 "31r

a

mascar

se del local co donaren visques a Ca-

talun.n I

L'eulArronnul d'En César A. TArrus
Abans d'atar, diumengt, al rasa, tus.

l•C

seseares taquea i les rara. de lee 'aves
estimmles i deis taus germana 1 corn asa
var un for sota el riu as layabas& alle
daten vessar alias Mensormaea?
l'Usuta l'idead • d'atetó Catalana,
diem que no es altre que el de treaullar Catalunya endiva i per la Illbertat tueondieloaada de la matra paI

gua Boa '.a relata cetina:mis le reate,
sarnas del venerable eatareiciaista.
.aasistiecti e agyall :alache, ame repte
S2/1t2e.OD1 de l'Aaaaamen; i de lea
niohee entilats a les gu.ls .1 fina: lasvia patarata, tals cisne Atsacceó de
Forasters, Laza de Socetat, F.xeursianistes, etc., una altra reiszesernaUe
de l'AjuataMent de Camprodon, que

Dimarts, !6 de

PUBLIC7TAT'

norrenat fill adoptim 1 tota ta
Junta directiva del Centre Excursionista de Catalunya i da cada una de
les scves Secciona ‚Moltes entitats i
s'articulara havien enviat coreen amb
sentides dedicatòries, totes elles damunt

la bandera de la Pettea, i sobre el taüt
Coree collocades les branques d'acet
i de roure Illeades amb una llaçada

catalana, que el Centre Excurslanista
de Catalunya baria ofrenat al sen plorat president
Ultra les Imites amistats particulars i financieres que el senyor Torres s'havia guanyat, figuraren en aquel
acte tote els excursionistes barcelonins.
Aanb aixa, n'hi ha prou per fer cona
prendre la gentada que manifesta a
l'atribulada famiiia d'En Cesar August
Torres el sen rondo!.
El cadarer fon portas a l'ergleeía de
la Purisaima Conciencia., en la Comunitat canta una altra absolta, i al ramfea dels carrera de Llúria i Granvia
ele les Corte Catalanes, el seguici eacorn:teclà de la familia.
L'excursionleme catala ha percha ara
el sen capdavanter i el seu gula, perb
la tanca del! ha era: tan ben enrola
tada, que no s'interrompra per ara /a
marta i creixenza de l'excursionisrne,

el qual recordarä per sempre mes la
memòria d'En Cesar August Torres
com el pare, cota el seu creador infadigable. (A. C. S.)
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GIRONA I A SANT MARTI
•
DOLLERS
e Inaugurat a comernos d'any
'homenatge nacional a l'eXiMi
peclageg, mestre d'estudi i rector de Sant Martí d'Oliere,
mossen Baldfri Rexach, hom ha
tingut da eatisfaccie de Constatar com de banda a banda de
/es regirme catalanes han sorgit les adheetons a l'esmentat
homenatge, proclamant el prineipi que l'ensenyament ha de
eer-se en la llengua del poble.
A milers sede les adhesions
eebudes pel Comité; de meseres, d'Ajuntliments, de Collegis, de la Prenessa, d'entitats de
totes menea i de les mes diverces tendències; en una paraula,
en veritable homenatge popular, unànime de tole els cetamente de Catalunya.
Ara, trobant-nos en el bell
Mig de l'any, bo i esperant que,
fina al ecu teern.ne multen altres adhesions araran rebente, el CoMite, creient interpretar el desig dele adherente, ha
organitzat la celebreele d'una
aros, ale vals convela a aseestir tole aquella que simpatite:a arnb la idea de 1"homertat-

Icat arte de eti,tOra 1 de
e. e.n.adania.
DiSeADTE, 2t5 DE JUNY, A
U.',

GIRONA -

Per sser la ciutat de Girona
zelí on moesen Baldirl De:ah va cursar la carrera i on
eeie la llum ei seo (ames !libre "Instruccions per a eeneeyanea de minyons", se celebrare un acte d'húmenalge al saló
de seseione de l'Ajuntament
d'aquella capital, dieesabte, dia
30 de juny, a lee deu de la nit.
En aquest ecte pa:earan,
¡ultra el Comite, repreeentants
dele mestres, de les corporacions mualelpals de Gieona i de
ea Maneomuratal de Catalunya.
DIUMENGE t DE JI:LIOL, A
1 SANT MART! DOLLERe
El sentdemä, die 1 de julio],
matt, el Comitè es traelladara
g Sant Martí d'Oliers, on ritos.sén Reisaete feu de rector i
mestre de minyons, durara mitja centdrea. Per descobrir una
läplcla col-tocada a la casa rectora!, a la perpetua merribria de

J'homenatjat.
' Pot anar-se a Sant Mart!
?'011ere, partent de Girona fina
a Banyoles, 1 de Banyoles, al
peu d'011ers, on serüxeca la pintoresca esglesia parroquial de
e:len Martí d'Oliere.
Ambdós actes prometen tenir
aquella scglemnitat i importIertqia
d'un hornenalge que
• horca d'ara ha aeselit un ja
ama gran nombre d'adhesions.

Ra Sudan
Resta de Joientllts
SURT CADA SETMANA

o

Estudis
Articles sardanistics
de Folk-lore, Musica, Danses,
Art, Literatura, Política
DIVENDRES VINENT

publicarà una poesia finta dese
de Hjahner Procope i
un estudi sobre

La Bota-de d'Auvergne
Aviat:
Estudia de Musita i de Política

RA ESTAT DESIGNAT GOVERNADOR DE BARCELONA, EN BERNAT L ONGUE, MAGISTRAT DEL
SUPREM. — IMPRESSION S SOBRE LA SITUACIO A
BARCELONA. — EL PERI T ESPANYOL A LA CON• FERENCIA DE LONDRES. —A CONSEQüENCIA D'UN
ATEMPTAT RESULTEN D OS FERITS GREUS
Tiritil marques d'Alhucemas
com el duc d'Ainiodievar del Valle han alludit avui al Consell
que se celebrarà aquesta tarda,
en el qual es tractarà de la provista) del Govern civil de Barcelona.
El non governador mamara
Immediatament a possessionar
se del cärrec.
Tambe es tractaré del substitut del cap de policia.
Es parlarà del Merme i, fi-nalment, es donarà cumple de
les conclusions aprovadee en
l'Aseemblea de Cambres de Comere de Valladolid.
Com un periodista dignes al
duc d'Almodávar que despertava
molla expectacid el Consell, ha
contestat:
—No hi ha cap motiu. Tambe
es parlä molt del petit consell
al Pae
Íauu,

Priligoullrae715dsVarbetse.

A L'ENTRADA
A un guat t de sis s'han reu-.

nit els ministres a la Presidencia, per celebrar l'anundat
Consell.

El primer d'arrabar ha estat
el ministre de la Governació, el
qual ha manifeetat que les nota.

eles rebudes de Barcelona diuen
que no hi ha novetat.
A Almeria la vaga general no

ha produit incidenls.
El governador de Saragossa
acaba de comunicar al ministre
que esteva en vies de solució
una vaga piantejada pels enepierde de Banca i Darse.
Preguntat si el governador de
Barcelona seria el magistrat senyor Vera, ha cuntestat: —Saben lote mes que jo, però no ho
assegurin; que es poden equivocar.
El ministre de Finances portava expediente de trämit.
El de Justicia, une indults.
El president lea anunciat que
acabarla el Consell cap a les
neu. perque despres anirien el
ministre dEstat i ell a dinar a
casa del marques de Villato.
bar.
El ministre de Marina portava el nou reglament de guaites,

use de Ilthertat condicional 1 un
altre concedint un passaport
per assistir el tinent de navili
senyor Espinosa de los Monteros al Congres de l'Aire, que se
celebrare. a Londres.
Ea arribar el senyor Alba
amb el ministre del Treball, els
pericia:eles han aeludit als rumore circulats sobre Pinterts
que tenia el Consell.
—Res—ha dit el senyor Alba.
—Ja saben ii. ue en qüeetions de
pronirstics van aquesta temporada molt equivocats.
A LA SPRTIDA
El Consell acab à a un quart
de deu.
Surtí el primer el ministre
d'Instruceiö pública, que portava uniforme. Aconipanyant al
Rei, retorne, a les sis de la tarda
de Salamanca, i des de Palau es
clirgi a la preeidencia, sense
trasmudar-se la roba.

Es limitä a dir que havia es-

tat designat el nota governador
civil de Barcelona, negant-se a
donar el nom.
El mMistre d'Estat digné que
se n'anava de seguida per asstelle al dinar del marques de
Villalobar.
Ele periodistas preguntaren
al ministre de G7ZiCla i Justicia si el
nou governador de Barcelona partaryaa al seu departament, negant-se a
conter:or coz:m.1=2W::

El rrinistre Foreent (leuue que les
qüeo:icns parlaancasairies havien retingut principahnent eatenció del Consee,
tals cona les del Marroc, Barcelona i
la interpelleció de Marceli Domingo.
NOTA OFICIOSA
facilitat aquesta
Del Censen
nota:
ei
"Ha començat Cansen fent un
examen dais debas parlamentaria, quedan! acordada Tactuació del Govern

a les Cambres en relació amb totes
les qüestions peralents.
Examinada la saltea de Barcelona,
el Corleen ha designat el goveruador
civil de la dita provincia, a l'objecte
que surti tot seguit per ocupar el arree_
Slan despaveat els següents assutrip

Estat.—Projecte dc Ilei per destinar
a e„,,construcci6 de diversos editicis a
La Agüera (Cap Blanc.), la quantitat
necessaria dels sobrant del Tresor
Gracia i Justicia.—Expedient de coneessia d'indults.
Guerra.—Dos projectes de R. O.: un

sehre preferencia cines capa i oficials
condocorats amb la crea de Sant ',er-

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

ELS CATALANS A L'ASSEMe
BLEA DE SECRETARIS I
MUNICIPALS
Ha constituït una nota entinte
nant en Passemblea secretaris

NOTICIES DE MADRID

ran en els destins per antiguitat a
Ah:ea, i un altre sobre drets dels dicials moros 1 s cfectes del retir.
Marina.—Mndificac i ó del Reglarnent
del cos de guaites de senado/a de l'Armada.

Flnences.—Proiezte de Bel reformant alguna articles de la lici beige

centraban i defeaudació, i eapedient
autoritzant ItAjilstament de Burgos
par percebre algunes exaccions loaata"

d'Ajuntaments, l'easistancia i in

I tirar algunos dele colees q ue Lel a feeLA VAGA DE BARCELONA
IMPRESSIONS GOVERNAMEN- ' sat en circulacid, degut a les coacc:on,
que liban registrat principalment ale
TALS
barde extreme, on torea apedreen!'
maniEl cap del Govern ha
alguns cobren.
que
es
trobava
una
festat eaui
A la matinade anterier u0 autbmnimica acatarrat. No obstant, el bus, anava segui t des de la Porta del
dia d'ahir el passä al camp.
Sol per una menocieleta ocupada per
Tant el President com el mi- quelle individua tres delle ocupant el
nistre de la Governació han eide-ear.
En arribar al carrer de la Princesa,
parlat avui als periodistes de
la vaga de transportes de Bar- la motocicleta s'avauch i els que l'ocacelona, manifestant que la si- payen feren abatan dispare contra el
conductor de l'autamnibus.
tuació no havia varia!.
AVIJi s'ha intensificat una mica el tränsit rodal, descarre-

gant-se set vaporo.
EL NOV GOVERNADOR SERA
UN MAGISTRAT DEL SUPREM?
S'assegura que en el Consell
que 8 . 09lä celebrat recauré la
designació de governador civil
de Barcelona en el magistrat
del Tribunal Suprem En Manuel Abellem, qus fou ponent
el plet de la duquessa de Bornes.
LA SOBIRANIA DEL PODER
CIVIL
Dita "La Correspondencia de

Espaila" alludint la situació de
Barcelona i el retorn del capitä general, entre anees coses.
el eegüent:

"Fins ara mes 'que mal, so-

bretot tractant-se de Barcelona, el Govern eslava abligat a
mantenir, pasees el queemasses,
la supremacia del poder civil.
Empero, ha consentit en un saceifici, com consentirà denla en
un altre.
No eón les persones les que
sufreixen el greuge, sind el
prestitai de la rnäxima autoritat
del governant i la puresa de la
doctrina constitucionalista, en
honor de la qual ni tan sols
s'ha intentat una modestfeelma defensa.
Allí el conflicte s'agreuja
perquil el capital tindrä un emparader que triomfa, mentre
el treball es troba vençut i ele
seus possibles valedors cense
el necessari n allrnent a delf per
a una

labor

de conceirdia.

Aquesta es la situació crea,
da, i la prudencia ene fa guardar tot judici i suprimir en redó tot cornentari."
UNA CONMLNACIO DELS
ATENEUS
Ahir tarda es reuniren a l'Ateneo representacions de 41
Ateneus, entre les que hi havien els de Barcelona, Girona.
Yalencla i Sevilla.
S'aerdä redrielar un (locoment per a elevar-lo a lee Corte,
en el qual es renova la petició
que s'exigeixin i depurin les respneabilitats de lote els ordres.
En el cas de que aixt yo es
faci, es conmina arnb recorrer
a procediments redirals per a
que s'implanti la justicia.
LA QUESTIO DEL MARROC

EL PERIT D'ESPANYA , A. LA
COYFERENCIA DE LONDRES
Aquesta teil aurt cap a Londres el
d i plomada Maurici López Roben, que
represeutarn Espanya a la tonfernmcia enearrcgada da preparar
la soluc....6 del piel de Tanger.
La conferencia comenzara el dia 29.
ELS ECOLONISTES ESPANVOLS
La Lago Africanista espanyola, colecalint ansb la conferülda d.plotn. fitica de Londres, ha organitzat alguna
&caes peblies, pruelarnant cts lrets
d'Espanya a la inclussió de la ciutat
de Tánger en la zuna del nostre protectorat.

Afortosadameut als projectils no
feren Llene, causant la natural alarma
entre de viatgers de rautömnibus,
multe deis quals es llen a ren del cotoc, can/mi/S-so lesions ele ar:Icter Ilcu.
La motocicleta, a to:a marra, fugt
pels Bulevards. essent impossible veare el número de la matrícula, perque
portava els Ilinno apagats.

Lee gestione practicades per la policia no han donat resultat.
Presenta la vago. dificil solucia, penqoê ele vaguistes estan
Ele associats a la societat "La Velocitat" han rebutjat l'augment ofert per
l'empresa.
En manca els de la Unió liban acceptat i seta els r,ue conduelsen els coa
Aquesta van custadiats per torees de
eeauretat.
ATEMPTAT SOCIAL
rn autOmnilms de la Ilnia VentasSeviila, portas per emp:eats no asaocinta id Sindicar "La Velocitat" a
un cmart de den de la nit ha estat tirotejat al carne d'Alcalh.
CIIS motor, ocupada per tres subjemes, tea rasat devent l'autamnibus,
disparant ele seas ocupante contra el
davant de l'autamnibtua
La partida d ' escolla, e ne areb moda de la yaga anava a la platafarma
h baixat, pistola en mib perJ la moto
Ca havia fugit.
flan resultar greument (elite el MIductor I un dele viatgers. estranyant el
que no bi haguessin mes victimes, donat el gran nombre ole dispara fets
els mol t s alargara de l'autOmnibus.
Ele agressors es dio que vesilen de
mecarers. no portear la moto llanas al
cap diatintia per a esser ceeoneguaa.
Di:spras sIe l'atemptat s"ban retirat

aquel:e poca rehicks de le circulada

tervenció del Montepío de furtcionaris d'administració local
de Catalunya de l'Associació de
Manresa-Berga. representat el
primer pels secretaris de Toree
116 i Manresa senyors Castell I
Pardo, i la e ee nna per l'ultimanomenate
L'exposie.e que feu el senyor
Pardo de l'organiteeció (lel secretariat de Catalunya, lagtuaeió realitzada i especialment
de la enrieló de la Mutualitat de
secreetnris fll -C 'nnnris muní'cale per la Mancomunital
del propesit d'intentar la solució
del problema a la dita regló,
d'aerd arnb la Mancomuntat,
cense perjudlci de cooperar a
que es tradtmixin les aspiracions de lote, en mesures legislatives de caràcter general, interessä vivarneent i merreque
molt favorables comentarle.
Els representante de les associaclons Girona, LIcyda,
Tarragbna i d'altres entitats de
secretare de Catalumea felicitaren el seenyer Pardo per haver
Interpretat el pensarnent de tots.
DEL CONSELL
APLIACIO
aI

Sants d'aval: Sants Pau i Joan, gerSant Salvi, bisbe i
Sant
mano martirs.
macla

SANT PERE

POSTISSOS
Per desea/liaras forçds de local ea venen a preus de reclarn patilles de rall
natural des dl pesaste.
Tires rull natural des 4e e
pta.
izo pta.
Afegits
Id, de tres ramal: •
450 pta.
j
pta.
Man sos rail natural "
Postissos i perruques natu10
pta.
ral
Postisoos arate ratlla invieible " 15 pta.
Perfumeria, raspalle, pintes, celaba
de. etc., a pecas ruinoeos. Notues per
aquesta colmena. Perfumeria Ideal,
Corte Calcinare, 642.

e

El un reme? Bucel an i el un [ie
La primera pan del Canae:1 ha traeIst dels as,umptes adminiatrataas atle
refereix la nota of.le:ass.
No la La un non pacte amb el
sana ni seises' está. disgustnt. El parl'enrocas ¡)Cl novena havant
te
mcncat les canverses per a posar-lo en
Ala na oriental En aLartfaez Anido fa una labor intensa d'organitzsci6
militar, que rared g Tq l elogie del Enn de
vero. La labor ppolítica va a caee
l'Alt romssrtri i per les seves Informacions es preves la aotmisla d'algunes
calo:les rebela.
»asaras parlat de les responeabilitats i del suplicalori per processar
a En Berenauer. El Guarra no lea Ta.
salas declaras cliessia
rit d 'aetitu d.
de Gabinet el resultat del dobat per
a no guillotinar-lo, tenias en compte
que encare han de parlar 1 Anarade,
Bergamen. Sandia de Toca i Burgos
Mazo. Deepres declarara ei presiclent
que el Senat 110 pot interposar-se dayant la pericia del Carnet' Sumara, i
Pi l'ambient de la Canaira be exigeix,
declararla qiicotiú de vida o mort per

El Centre Autonomista de Dependents del Contera i de la Indas:a:a
crida tots els seus associats a la
continuació del Consell general ordinari, el qual tindrà Ilec demit, dimecrea, a les deu de la nit.

Vista la importäncia dels assumptes
tractar, el Cesnsell directiu recomona emb alteres eassistencia i la
puntualitat.

CARTUJANO
Vi blanc, 055 fintb lit.
Celleee ARNO efelatiiSTATtii

El ERE 0!1!Artl i r.1 2t Lo,S Var.P12;
és un aparell fotoeeafie de la
Cesa °tríes; Portal da l'Angel,
número 1-1.
El da 29, festivitat de Sant l'er e .
tindrà lloc al sale - teatre de l'Ateneu

Obrer del districte segon (Mercadees.
M'IRIS. 33 i 4d), la festa deie JOC3 Floreta, organitzats pcI mateix Ateneu.

I) E SS U A D (- RS

PER A VESTITS
EIIED3 morfi!

essent zenit cementat el are hagi estat
la segona naressia ocorre gud a en el
trauscurs de vin - l - quatre
Durant tot cl dia han etrculat menys
autaranibus que alar, reforeant-se la

RrjS CH
Ronda de St. Pere, 7
P1E:ça Santa Anua, 6
Tr.pinería, 33

Aquests actes ccnsistiran en algunes

rada d'istiu al nou estatge (Corta,

namiuo

Integren l'esmentada Comiseió els
aegiients senyors: En Salvador Casacuberta, N'Apollonl d'Arolas, arEduard
Bagaria, En Gerard Carbone!, En Josep Id. Gomis i En Jascint alentaos.,
PARA1(21.413 r i Aneo

Ferran. té casa

CEDEIXO
Tenda en Iloc centric capital (entre Passeig de
Gracia i Rambla Catalunya) sense pagar traspàs.
Rtó: Garallie 9terltuti,

dos quarts de set de la larda,
El milete se celebrará el 4 de
al tcatre del Centre, parlant oradora de diferents partits.

ij

El10Eras i inpsnucables
ROSICH. S. A.
BARCELONA
Després de hiallaras estudio ha
acabat la carrera de Medicina En
Remen Volee i Sabater.

9 a 1!.

Ahir ea presente a casa d'En Ral112J11 Vives Giroces, pitea ceUrquinaona, re, segon, primera. josep Bozo i Ferrer, insuitant-lo i anaer.eeentlo de mora Fou detingut i portat a
la delegació de pericia del districte de

Aparas

totognifics
garantitzats 1 econbmies ola
trobarcu a la Casa Cuyas: Portal da iTengel, 11.

Per a cius ti a iamil i a
no hl ha com la Casa Cuyas:

Portal de l'Angel, 1 1.
A lea set de la tarda d'ahir bou porta t al dispensan i de la Barceicneta
caporal de la guardia civil Juba Barruecas Cid. de quaranta sis gays , el

qual tenia fracturar el bree esquerre i
corausions ea diferents pares del cos,
a conseqüancia d'haver estat latacat
d'un camió que castodiava, per haverse desprès una roda.

EfEt1 ßü uss la (OH
VIRCAN 1 12 WAT
atsageu-la i l'adoptaren

Ramb la Flors 26, bot lga
Tricot seda, vestit 25 pessee
tes, 6 panes d'arnple. Mitgee i
Córcega. 318, entre Passeig de
Gräcia i
Carme Benapata Belies de eg afees,
estara trehallant en una vinya de la
sera propietat, quan de sobte iou agre¿ida per direesoa reine de la barriada,
que li causaren ferides a :a cara i
brazos i cames. de pronastic lima El
fet ocaraegaa a ia. barriada La renitat.

ValeICS CAROUS
rertafcrrIssa,

Aigües de Sant Hilari

CORD ELLERA

pectes, Restaurant Meran. Barcelona.

VI blanc, O'iä amp. litre
ilikiESTANY
Cellers ARNO
Ario, dimarts, al nou estatge social
dal "Reial Circo! Artístic" s'Inaugurara la magnifica i espaiosa TerrassaResalaran: 1 denles servei: t'. * :otiu que
taai •'
duran:
*tiren: .

E KE A

NUERT

LL COMUNICAT

mo ri oristionameni

No acusa cap uovetat en el teme

HOTEL MARTIal
Obert Ii de julio1 Informes i pros-

JOIES VILANOV A UNI0,6

AIGUES
R IDSEE S

GRMI 1151TEL MONTAGUT
obert des del ata mamar al

juilea 5 tot ratonera luanafama., aral, ban:., a irritas
0.2 tanta. amases. e! Mes d.
ala13,1e01 n 13517:1 de
lltcrel Telblen 21, 54 111 5 e1

'7477.

MA TE1.1

a 'et de 13 anys

(A. C. S.),

CON E' I, ICT ES SOCIALS
El president t el mialstre de la Go-

Eis seus deiermsolats pares Josep Gib ert i Dolors Maten, germans Josep i Assumpeiö, oncles
Lluís i Mercè i parants iots, en participar als seus =tics i coneguts tan sensible pèrdua, preguen

que la tinguin present en Ilurs oraciens i se serveixin assidir a la casa mortuòria,

carro.. de Muntaner, número 143, primer, avui. climas. a dos p itan% de uttatre de la tarda, Pe;
acompanyar el eadhver a la seva darrera estada.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
elnIT=V4elreee.".2717,PTIWGWItTIPIIIIZISSCMCAliC

•.;
rhädtgiakilemLerSeier.-

‘1' ".-

9i-190

RZ3T/41-er--AOT ROYA L .."
Saló de Te
cada cha te dansant de 5 a 2/1
de 8, a dinar a i americana, de

LA SENYORETA

desarà al sale (facies de fAcadetnia
dc Jprisprudencia, dimecres que y e, a

menee(' han manifestat que a Alincria
Islario declaras la vaga general, per
coadaritar amb els obrera de lea mines
de Secos.
La calina no ala alterat.
— Mitjaneant a eignetura d'unes
Lasco d'arranjuleut, s'La solucionat la
vaga que ntantenien els empleara de
Banca de la Casa Crquijo.
A deis quarts de dotze del matt han
reprea elis treballa.
Saus solucionat acceptant l'empresa
Laces d'arranjament s'ha solucionas la
saladament del Hots-cap Sr. Vaeri, que
slavia &mutile balan Id Sindirat mitjaneant la promesa del ren escena.
— La caen del aerael dnutamnibun
lea eropitiorat.
Tist rjaigfida a reL'emurem

Al "Reial Circo! Artfatk" eha
constitult una Comissia orgaritradora
de festes durara l'estada de la tempo-

mitaons seda extra, 150 paren.

Ir‘efe;477:737M4',7egereeV4
111-W.Vtae
ezeee ete,e4ts, eeeee .

conferencies i en initing.
La primera de les conferancies aniea. a carece del president de la Liga
Africanista, N'Antera Goicocchea, i es

IMPERIAL

A1G

1MP v.R MEA BEE S

ed Gotera !a concreió del suplicatori.
Es comedirá perque sobren vote

al Gavera, comptant a mulo a mes amb
l'aInt d'En Sánchez Guerre. partidari de la concessió.
Pels compromisos citats cal anar a
les responzabilitats diadole palitica i
per això alean donat iqstrucc'eas a la
Comissió del Missatge de la corone al
Fa grup de mes de ccnt manistes
Congrés, parque' en contestar a En
lea estat diversas y eaaales a la Caes del
Besteiro digui que el Govern manta el
Poble, celebrant reunions.
seu programa i considera el linar
Lem p reva La fet nra lista, a l'atremft nomenar una cera:sea', pariafecte de saber qua ds el personal alnaantrieia que poati el seu dictamen a
d.cte.
Dama no circulara cap catre, tea- la Cambra.
al tus terraini I Com que no vol que se suposi alab
on
rs
cenase denat al pe
fine <lema passat per a reintegrar-se al . un tramit delators fara constar que cl
dictamen i la resolució han de recaetrebal.
re en aquest racriode de sessions.
-El govern ha examinat atentan=
UNA DENUNCIA POST-ELECles darreres noticies de Barcelona. No
TORAL
Pot deixar-la sense autoritat cccl a la
qua l pertoca eI comandament en cha
Exceeltant una doble aula, parlacamstancies ordinaries. Alar va oferit
mentaria i judicial a la cegada, len-di'
el chirree al rregistrat del Suprem. sepuna a Corts senyor Caballa i Copenyor Abellar, (ate el va ren-anciar per
neche tea formulat una dennmcia davant
no creure-s amb preparació suficie.nt.
el Cauares dela diputnts davant el fisEn vista d'aquesta negativa ha acorcal del Tribal:al Suprem contra el jUtcha nomenar al senyor Bernat Lengua.
se d'imi:rucc".6 de Candestt Jrume
El senyor Loriga:: ha rotat jatje fi-Olivo i contra el massistrat
1...`,1id:nc:a de TarralOria tete Far- cal president de Sala i presiacnt de
l'Audiencia de Barcelena. El Gavera
ra:ale Cebades. p e r aesumptes retasup e sa que acceptarà i dama enpenara
clon:tia eral) les eleceions d'aquel! 'lisel riatge.
triele, per cm es presetnava En
S'In acordad admetre la dimissió
del cap superior d u policia de BarceloEl president del Corlares tramllaal tidat la viestineia a la Cornissiú parla- na, nomenant per
senen coronel de la (r.tt- , Ir
meatitria de peticions al Congves, per.‘irr.rxare
nyrr Hernene - T
einielxi el corresponent dictamen
,
aaaiint la Caneic.a,

7

aseta loca
Vaixelles, cristalleries, macetas,
florees, jode cafè, te, gelat i objectes per a presente.
NEVERES I GELaDOR E S
CrIstalleria re. ESTEVA, Rambla
Catalunya, 95

.

dir no,

.

Dimart e, 2 6 de juny de 1 2 3 s.

PuBLICIAT

GA

EI

senyor

3

Membre de la molt 17 •2ustce Junta d'Obra de la Parròquia d3 Nostra Senyora de Betlem, Con3regant de la
Puriiicació de NoGóra Senyora I Sant Francesc de Borja í ex Regidor de l'Excm. Ajuntament de Barcelona
iiviorí el dia 21

del corrent

HAVENT REBUT ELS SANTS SAGRAMENTS I LA BENEDICCIÓ APOSTÓLICA

(A. C. S.) 'El Rd. Ecemom, la Molt illustre Junta d'Obra i la clerecía de l'esmentada parròquia; els seus afligits vídua don ya Clemència Damians i Campa, filles Mercè, JoSafiria i Montserrat, pares don Frederic i donya Joaquima, gcrrna na donya Maria de les Netas, mare política donya Clemència Campa, viclua de Damians, germana política don Lluís Fu:gemí,
don Vicens Damians, don Josep Font, donya Catete ii atile i dOnya Maria-Teresa Damians, nebots, oncies, ties, cosíais, familia tota i les raons socials Industrias Químicas Albi anaArg,emi. S. A.. Minas del Priorato S. A. i Hijo de A. Damians, en assabcatar de tan dolorosa pèrdua els amics i coneguts, els preguen que el tinguin present en llur oracions i se serveixin concórrer als funerala que per l'etern descaros de la seva ?anima se celebraran demà, dimecres, dia 27, a les deu, a l'osgiesia parroquial de Nostra Senyora de Betlem, que
els en quedaran agraïts. Les misses desprea de l'Ofici, i tot seguit la del perdó. Per respecte a la Santedat del Temple, el dol es ama per despedit. No es convida particularment

fi

-

L'Une, I. Pedal. Sonyor Cardenal Arauebisbe de Tarraosna i efe altea, Prelata de Catalunya han eoneedit lea indulebnelaa de cestum.
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i Eriractot

de la nosfra Ediria
cid de di! es.

esre- /

CONTINUACM DE, L'.ASSEMFLEA DELS FUTBOLISTES A
MADRID
(Per telig.rarl
11 prés de calorosa du.russin'
C: 110C fin ha de jugar-se el par: • final del Campionat d Espany-I. f3
que sigui a eär:re de la Fedcia, GllipUScoani 1 alta on awsta in-

,

.• •

1."3 eliminatòries coriespnnen fer-A

rasdre següent:
7.levant—Centre.
( ja

.

-,n-,' a -Aragó,

PARTITS
INTERNAC,IONALS

.

- •,- c

De.;,prés de Ileugera discassii
C 7 ;1 que els 11e.c i In C3 juguin
rar its e invinguts amb les Ferieracions
siguii ela segiienis:
Be.gica, a Santander.
(^lira Portugal, a Sevil/a,
partits contra Italia i França han
e en aluests

-

1 l_3 TEMES QUE RESTEN A
iN3TUTIR. — LES DUES CANDIDATURES PER A LA DIo'Fi7TIVA.
'lana= éste(' tractats encara la Me
r- 'cía del Comite dimitit i les propia- . .15 que acordaren presentar els arH7C5 darrerament a la Federació Es-

,

delegats canvien impressions sobre
:a candidatura a elegir per ocupar els
•''S de directius, havent-hi dues canddatures fins ara: Maure-Parajes i
P,ctc, d'una t'art. i Barrin -Paraie3
•
dr l'altra.—Badin
•

s

- •

En la seva darrera sessid l'A sernblea aha ocupat extensament de la
gestA del "trio" dimitit, els
dus dc/ qua/ l'han detcnsat arnb gran
(aloe, essent freqüents els aldarulls en•
e 11 3 1 altres delegats, sobretot quan
i de Llevan: ha contestat amb gran

l•r 1
—

S ha acordat que les bases del Camp rat de la serie B siguin les mateioc a de rany passat. Per als tamojorats inter-federacinns sltan fixat les
dates següents:
(2 ,:art3 de final, al novembre.

als desembre i gener.
-aals, al febrer.
senyor Cabot ha pre=entat els
•
fItatuts que li in: e n encarreVa : lían passat a ecradi de l'As!em1, . ta — B.

,

p

cLs as-rrrr, DZ 7uTar,q.
Fr, MARTINENC BAT L'AVENÇ
FER z A O
El f11,;f1 P art it de p-om ei,k en(re
ea - 1 2-9 i Martiner; F. . C.
hl I azt eirb la vi c tor i a dels marerre assrdoixen, dones, la ida
r.' ./ na a que. podien aspirar en'
tritno.
El rs' fu rtagni7ir5'ttent
•
pets des hand -Is, podent afir- e que la vietería es deeartä,
ra"-.. et, re, lue va jugar millor.
PI "Martlnenc" ahir es Mosträ
bas e.rt superior al sea coni fru prova d'un ardirnent i
dan en iisiasene, en els guaba troba • .'5 prehablement el secret de la

n

c:
, ta
rr' ss

r

se-ia
•

11,

r

•i r

c ry
t

.Are ie' rs desmereixe en roper6 ti ;nene% en e , oabee -

as

puix es evident

co
J' fallaren alguna ocas oi propicia
de. marcar.
Per a l'equip de f-lart Arireu. la
temperada no ha estat gers falague..per4 rolen/ creure que .aquesta
seri solament passatgera i que
st tornare:en 3 trabar mottua d'eeri per ala sella component
L a (Intirne % a iniciada en t oharse amputat d'alguns dels leeul bons
garinrs al cnmeneament ale l'any
ha anat prosseguint durant tota

n
›•il
- .j
:,

r

la resta de la ternrx-rada. En cl parlit d'ahir la defensa fnu indubtablement la in;llor. Sostingué quasi te?
.‘
el pes de; irr. perc' eh mitjos en altrea oca s iona ens bailen semblat mea
complets. Segurament 'que per la
nervir:.itat am'a qu.'e e5 juga_ tot l'enLe cl coniurt guardava poca cobesin.
L'Albar p,rá palotes dii1,113. i deis
dai-aniers r.., é$SC1" el millor En C.21,,ra, aernpre ple de fe i bona voluntat.
Hi Isg-tie un moment a la segona
part en que l'empat set/lb/a ya haver
de fer-se inevitablement, tal fOu el
coratge emprat pels elements avendates. Mes aixd no durä sempre, i
snlament vers el final tau guau novanterte deixä sentir- s e el aeu damini, ro, setnprc secundat per l'encett en el xut.
Del -Martinenc“ repetim que acaba tot el neu saber i tot l'entusiasme,
que en alguna jugadora es trasitni
ftns en un excés de duresa Mueres..äria, donat el curs de la partida,
que da l t dit en favor seu.
De-mini bastant rnés que el seu
cnkurincant, i gràcies a la desesperada defensa de la parella conträria,
no aconsdguiren fer més gols.
Tot l'eme rivalitza desenreullant
un io^ tucibund. peró en particular
la ratlla de mitjos acompli una tasca
realment digna de raplaudiment.....
A la davalitera (la qual en altera
ocasiono hem vist actuar arnb mis
encert), ta impetuositat i Fardidesa
"regaven ton la ciCinria que horn polares dernanar-li. D'ha er inglt arub
més e.renitat haurien acnrseguit ele: i
var bastant mes el marcador.
La defensa, molt bé; igual que el
pnrter, que tingué un dels seus die/
mas feligns, sobretnt en valentia.
Els equips s'arrengleraren per lar dm següent:
-Martinenc : ?atleta, Trallero,
Manad, Comorera, Montfort. Besas,
Vitae, Costa, Albadaleje. Barratstina
i Rodriguee.
"Avene": Albar. Barrera. Sellarés,
Marrarell, Roca, Alcover. Cabrera,
Melera. Solé. Soler i Vives.
Arbitri el sen, or Vilalta, que demo tra un exenten' cop d'un en
materia deis "or-sides . En cans - i,
po i , 2ho.4 un x.r: tocant faltes
Ileus. De redes meneres, podent dir
que , al nostre entendre , tnii 'in deis
arbitratges 11 41 vencer; i tintine en tes - , aire hern vist en part:ts de canapionat.
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EL SABADELL ES BATUT T'EL
13.ARCELONA, PER 3 A r
Prii• nclas per .aombrés públic
tmout
a/uett partit,
qual
a ce.rrigui ualat incident remarcabits.
En general ha dominat el Barcelona. pe pa alisó no rol dir que els 13bldillenrs nn hagin iet eursinis
perillosissimei als dominis barcelemins,
algunes de les gmli al no acnnseguir
I exii. he/ es pon atrlkuir a la bona actuació del plartff fnprrari.
Eis c emercar el parta s'endevina,
pel bto., g ire po n en la l'uita. Finte'
eis a valer aba're novament els antics earnpirs per part ¿bel Sabadell,
En qualques ocasions han dominat
forra als barre onins, encara. Mrét que
anur ti han contra-atatat ama, t
Aenraraeieen erder,e'n finalment la
victena pel resultat dit.
Cal f r esmert i e Tacher. Desveus, Greu i Font. del Sabadell.
El Barcelona l'integraren: Platike
. Planas. Encinas. Cntma, Ellas,
Vinsials, Mera, Gracia, Cella I i
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L'ESPAN1'rL Em.

L'EURO?

PATEN

A UN GOL

yeiereen, feij of
• Ell
Per a rra.-httralge,
r
ordenà l'arrenglerament dels e-

çi lat
gulas.

o

En el de ¡'Espanyol, hi nhsors ara ra la reaparieid d l portee
Zamora; In reata de reqina era:
Canaliti. Puig, 'Traba!. Han/titula,
CairecteMalloretni,, li orna, Mairri, Annzäl z i Juanien.
,L'Europa l'integrara: DorJoy,

e

GarrnbA, Vidal, Xavior,
Arfisus. PrlEitr, Julia. Ciaut:*,
Olivellis i Alcazar.
L'Europa ha tingut una primera part vrrameqt encertaila,
donan( i in conjunt rrequip complot._
Podena esmentar cona a jugadora que nu han destacar do
la ret a, a Bordov fi 11 primer torGambia Pelea i Cros.
e un primer
V . ü
s1
t mps gris, perh, en Irr eegona
part h m vist Tia bona intelligAncia; nrinripalment en la davan lora.
Cal fr esmera. d'En Sanahnja, Mallormilt i Hont e. La porta
ha jugat admirablement.

'
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UN EQUIP MIXTE DEL BARCELONA VENÇ EL GRACIA ESPORTS cLun. PER a A
Per inauguració de l'Estadi madres
llene tingué 1.oc aquest encontre en el
qual es disputara una copa dargent,
ofrena del senyor J. Ferrer Mari.
Bell aspecte eferia cl carnp ple a
vessar d'un públic frisiks de contemplar aquests da; potents cluips,
vent-hi acudit gent de teta la enmare
ea,' entre la qual abundaren les da/TI e s.

Sota rarbitratee d'En Limez s'aiipel Barcelona:
Altés, Samiticr. Cnnrado. Besch,
Blanco. O ter,- Costa. Fiera, Villar. La.
Petos i

Palou, Sau-a, Vidal. Plasa, Sales.
Cortés, Lapena, Pcidr6, Rala. Sastre
i Orriols.
Els gols dcl Barcelona foren abra

•

d En Piera • d'En Villar, 1 cl dels
graciens d'En Raich.
LA UNTO ESPORTIVA DE SAN‚
BAT EL BADALONA PER i A 3
El partit rnmença bastnnt
mos lard ri l'hora anunciada,
s a la los ordres d'En Peris i inteerant ela equipe els ser:fiords
ju ailors: Pedrot. MullO. Febovaina, Calyel. Badal. molitn,.
Fando; Tanijuan Folin . 1,nngas i ilerninidez per la "Untn";
i Dru. Massinet, aloseardil.

q

g

g

Rieardio,

Bena es, Bau 11 i Aten
"Badalona-.
Fou una 'Huila polla i decidida, en la qual el dornint no
s'eatabilitzä seriosarnent per
rup tiende!.
osmentar-sn pel
Mereixen
mi , e: n bstin iron. Nlaurici
Atea del Badalona. iflalret Badal i Fellu, per la Unid. El debutan', Eorievarria no ens
vence.. Molla talla i mol l su!,
perd gens da !errara de joc ni
direceió en picar: Moll6. radis.
eutiblement el mdter,
L'ärbitre nn pes gaire p acer! t

g

L'AFER DEL DIA :: EL SUPOSAT ACORD'ENTRE ELS PRINCIPALS CERCLES CATALANS
Abans dahit començaren de

personal sobre els respectius
Cercles, pot afirmar-se que esdevé un document definitiu d'arraacament i solueiö.
* Ahir mati torna a sortir
, treular rurnors que la divisió preemitadament cap a Maque venia menaeant la E. C. C. drid el senyor Artur Matas. reF. per la inetimpatibilitat que lacionant-se aquest vialge amb
arazons alguna cerdas a laavia les noves que beca acollit mes
rreat entre ells i el dit organis- amunt.
ene, la nu s alta representacid
OBITUARI
del futbol cata:ä, havia quedar. t
El
nostre
benvolgut timic Jorearilla... a Madrid. després
sep Julinds Isa tingut 'la desu t5aetives peal raus en tra
s
gracia de ,veure morir la seva
nyors Cabal, A. Matas i La
mare, la virtuosa senyora dova.
aya Eulària Oliva Palau.
La transcendencia cl aquest
L •ade de l'actlerrarnent fon
3umor, que nn pogue confiruna manifestaran de les mito
mar-se d'una manera absoluta
que disfruta la famiper la reserva en qub es tan- simpaties
lia Julines, a la qual- exposem
( aren les poques persones que
aemhien ostar-ne ben assaben- el nostre mes sentit condol.

•

t

la los. no cal posar-la de re-

SAmbia, però. que la notfcia
es corta i que ¡'afee ha tingut
el se eont cura:
Meni re e-ls senyors Cabot i
Sairh marxaren a Madrid, com

g

repreaeruants de la F. C. C. F.

ni,enntortnitat en la manera d'actuar per part dels di-

o

ro tius ealalans.
Aquesta actitud. que en principi semblava no prendre's on
•
pule qua aquesla delega.rid eareiva de raräeter to.21a-

,

mentar-U par gasee :Ilesa , cunadespri s una seriosa Innnael por a l'harmonia del hitbo intern, troa vegrula que era
palpable que part deis detegats

espanyols aentlia ama visible i
masera interiis no/misia delegats
preludi d'una dtvisió en el (titila] catalä.
Llavors. sobre el lerreny. els
dologale, ra/alans. stiporant-se
101ps les poidoses i a la poli/lea
quo ni, porte a rap bon
- 'li;
,irlInrluo (lo fnt parilmo deixant riO lacrada toles

jaa
3

tes (111M

11011s 1rnmor

en el fons 101 animar lamentable
atoe norn.'s prord duna exa g erada suareplibilitat
i
Iras a d e cidiren abordar francamera el problema. aeordant les

liaos d'una reconciliacia absoluta. fent quo el govern federn1
catalä sigui reparta d'altra
'llanera que no es tiara. Horn diu
que queda signada una acta entre eds Iras esinentais senyors
que per llur gran influbnela

A ,

t

bandola

e

iiS5OH nl

ro alio

altre

Vi1a

gol. Draninä mes ei A. i altre hauria
estat el resulta: a no ésser dciensada
la porta per en Grua,. Eis midors
del El. ea Crue.s i Palma; del A, en

EN HONOR D'EN GAMBOA
Tingué lloc al Frente. Comtal un festival de pilota a ciste.lia, que la Direettra de 13
Societat d'Esporas Bascos va
dedicar al simpätie 1 notable
jugador Manuel Garnboa:
Per portar a cap aquesta íes-

•

Lrco m p o sieiä dels equips fou: Pri-

mera cateasen: Giménez, Trign
Basti. Giben (F.), Trigo, Gibert (LI),
Fähregas.
Segona categoria: Beaucherd. Brete; (A.). /klalagrida, Ganta, Méndez,
Rzhollo, Bretos.

ATLETISBIE
AL CAMP DE L'EUROPA
Al camp
l'Europa , i a la
ro día part del partit jugat ator

aplaudiments.
De bell antuvi, els roiga
avancen, portant prompte tres
punta d'avantatge, pera els ese
forcos dels contraris feu que al
punt 15 hi hagués igualada.
augmentant Vinieres. Eins al
35 per 34 anaren disputant -se
el partit pam a patri, sortint da -u
vant els roiga i fent en els
punts 38, 39 i 40 un joc de gran
precisió.

ESTRANGER
(Per telegraf)

HIPISIWE
EL GRAN PREMI DE PARIS
París 24, a les 20.
Davant d'una enorme concurrencia sha fet a Longchamp la classica
prora que és el "Grand Fria", i en
el qual es disputen sobre 3. 000
tres eis 400.0 00 irancs.
Hi han ores pan rd genets; el farorescut, sir Gallapad, va catre a
muja cursa.
San els primer arribes:
a. Filibert de Savoie, de C. Ra.
nuci (Jennings).
2. Checktnate, de J. D. CO:111
(Bartolomeu)
3. Le Capucin, de S. Desgorges

(Williams).

4. Grand Gignol (Ch. Childs.—C.

PILOTA BASCA

13onas- Gallea i Vi/a.
Els «lunas estaven formats de la la jugaren un parid de pilota a
forma seguent:
cistella, en primer Bou: Jaurnh
A.—Casanellas, Salat. Borrás, Gali- .1 Juan 13, rcugs, contra Agusti
lea, Tort , Montserrat.
Bo i Mallan Gacela, blatte.
L'eneonliie tingut moments
B.—Cruells. A. Garcia, Camino. Palau, liarti, Lorca, García.
éritable interes, corneneant
Al resés cFaquest partit fou el ¡u- per anar (lavara els blaus. que
gat entre un equip da primera niego- portaren fins a cine puras de
eta i un de segona; des del primer . diferencia i aconseguint els
inoment es velé una manifesta supe- roiga l'empat al 132: amaron
rioritat de requ,p de primera, el qual marxant igualats fina al:aneada
ens fou una demostració del ion de la darern desuna, on s avaneawater-polo; feo a renserns un excel- ren de terna els roiga fins al
lent entrenamcnt per a leqwp de sega- pura 40. restara els blaus al 30.
L'ovació que el públic tribuna. Quedaren a a a Marcaren tres
gols: Fabergaa, 1 Lluis Giben, i M. ta als jugadora s'enllacä amb la

Tr i a B a 't

de julge del partit, entre grang

,

de quan sortiren ii la ca aa ets
jugadorS del según t gartit,. que
oferta Fint eres d'ésser Jugat
por En Makala, professional ja
retirat i el qual es alta de la sosaguer. i per Eia Ibeard
Zamora, el notable futbolista.
que lambe sap el que es una cts.
'ella, davanter.
Abans de començar, els senyors Llopart, Abatid i Prada,
de la directiva, araren a cercar
rhornenajal, cerlint-li el lloc

VOLTA A FRANCA EN BICICLETA
LA CLASSIFILACIO DE LA PRIMERA ETAPA
Le Havre, 24, a les 20.
Els 351 quilórnecres que formen retapa Paris-Harre, han estat ccberts
per Jacquinot (primer classificat), en

13 hores. 21 minut 56 segons.
El seguien. formara escamo:, Botteehía (italià), Bellenger, Tiberghien,
Scieur. en 13 h. 53 na. 5r s., f després Vandaele ca 15 la. 54 m. 13 segons.—Haras.
. MOTOR ISM Z
GRAN PREMI DE TOURS
París, 25 (6 h. 30 ra.).
A Teurs corregut el Gran Pretil; de motocicletes, resultant guarira.
dor en la categoria de 2 50 coa. c., recorrent 274 quilbrnetzes, Davison, sobre Levis, en 3 h. 17 In. 29 5.; Joba stea, sobre Corton, en 311. 27 nt au s.
En la ca:egoria de 35o cm. e., i anab
liv recorregut de 365 quilónactrea, arriba en primer Longman, sobre A. J. S.,
en 4 h. 1 m 29 s.: segon, Meunier,
sobre Aleyon. en 4 h. a na. 33 s.; tercer. Dixon, sobre Douglas, en 4 h.
6 na 34 s.
En b caiegoria de 560 Cm. C, i amb
Un recorregut de 456 quileintetres 600
metres, arribä primer Whalley, sobre
Douglas. en 4 h. 30 in. no s.; segon,
Bassall, sobre Norton, ein 4 h. 3/ m.
24 s.; tercer, Hellowell, sobre Neta
ten, en 4 h. 38 m. 24 s.
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CATEGORIk

apassinnat i ignorani prntestä
atril molla virilbnoia de. l'arbitre al qual volta agredir. Finalmural quedaren ven c edora els
I.
tra aronms per 3
Al rama dct rt ¡nene,. i dos_
pres d'un match mntt aenerni.
manrat n ate olni d'ralerea, el
Grannllers ohtinguA una netaparadora riel'', r'a snbre
a 1.
llene, per
Al earnp l'Espanyolenga_
ron el Catalunya, da Badalona,
i e l Cr ll.(u', l'erdngn r, resultanl
vererdors aforaste dent e ra per
2 a 1, (testares d'un encnntro.
n'oil ignalat i en el qua! PM piilneh qtle l'aran:arfó arbitral nn
ora agradable a eap dels dos

pletament desembrassada de les bastides i tanteas que hallen estat installats per ter' els treballa de collocació
de la coberta i que per les ctrzumslanas per que passa nostra ciutat &hague de dcixar per a mes tard, s'hi celebraren ahir das partas de water-po-

per prendre part a les chliberaciona de l'Assemblea, els se- lo.
caer; Artur Matas i oenar La
Començaren amb un partit d'entreRiva, emprengueren lambe el nament entre els equips A i B de ter•
proraits dur docurnent cera, guanyant per 2 a O. Al moment
signat per u lla 40 Clubs (Poca • d'haver començat, entra en Vila el priraes o rnenysi per palesar da- mer gol de resultes d'una lasa soriivnot Ii,. Fecloracid Espanyola da del porter del B. En la segura

ELS FARTITS DE SEGraNA

Pfluro de Malard i l'Hospi-ta_
lene; el domino eruta la superie,_
ritnt d'aquolls. lot i osaent ben
manifesta. una par t del publio.

N AT ACIO

.A la piscina del "C. N. B.", com-

entre els primere equipa del dit
cercle i l'Espanyol, es disputä
una cursa de 5.000 metces , per
equips, en la qual prengueren
part atletes de tot dos cercles.
En dita cursa, l'atleta de l'Espanyol Joaquirn Miguel intentà
balre el record eataiä de la distancia, que detenta En Blanca
amb el temps de nou rninuts, 19
segons. la qual cosa no acensoguf, degut a que els seus mes
temibles rivals Vinade i Miret,
de l'Europa van retirar-so. rostant per tant alicient a la cursa, coro aixf també probabilitats a En Miguel per aconseguir
el seu intent.
Ja sense competidors , i amb
gran avantatge, es limith En
Miguel a fer bonament el que
va poder, emprant en cobrir la
distància el temps de nou minuta. 56 segons, 1/10.
La classificació obtinguda
fou la següent:
Primer: Miguel (Espanyol).
Segon: Vives (Espanyol ).
Tercer: Alonso (Europa).
Quart: Carlos (Espanyol).
Cinque: Legarriga (Europa)..
Sise: Debesa (Europa).
La copa por ;quina fon guanyada por l'Espanyol arnb sal
punts, contra 14 do l'Europa.
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de Donya Francisca
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FABRICANT DE BADALONA
Deivä d'existir dituumge dia 24 da Juay, de 1923, a 83 anys d'edat
(A. C. S.)
Els seus fills don Joan i don Ezequiel, filies donva Modesta, donva

Lluïsa i clonya Constança, filis polítics don Sebastiti Calvet i don Angel Sainpore, (Ales politiques, donya Teresa Nlinguella i donya Angelina Marsal, néts,
i parents, tots tenrn el sentitnent de participar tan sensible p'rdua a Ilurs
arnics i coneguts.
Pt:r cxprcssa

Itirdat di fr.3t no s'c.nvncia l'no7a d:21
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Dimarts, 28 de juny de 1923

LA PUBLICITAT
aNIn•n

Camises «Gran moda, amb coll i punys, jocs a 9'50 ptes. Tres per 27 ptes.
Esport «Colors novetat, amb zèfir fi
11
35 „
. . . 12'
i coll i punys cosits.

blues de PHI- Milieria

Carniseria Corliateria -

Mitjons «Seda Extra, amb negres i colors, tots reforçats a 3 ptes. Dna. 35 ptes.
«Fil Superior, „
0 35
11
11
3,
te
11

24-26-PORTAFERRISS A-24-26- TELEFON 1574 A.

RIIIMANIMM141~581.111111111•NaIMISMIROMBIBIONNIIIIIMMA•

rera la porta, la millo!' produc-

ELS ESPECTACLE
TEA TRES- t 1",•343+44444.414+144,44•444+34.1. mon Peña, Nit. e les deu. ealt
preciosa opereta de soradiös
Teatre Còmic
LA NOCHE AZUL
Oran triomf d'Eugenio Zuf-Coli
Grao eompanvia 11rIee de Seittle13,
Romea
Teatre Català
dIrlalrla
m'otee,
Del
°relata 1
Barrido Pena. Ull una selmana
--------primer actor Aneto Beta.
vurnpanyia.
d'actuació
_
Telefon 3500 A, Companyla
•
(limares.
tarda,
del
04aYin
Arul.
IlißPLID eZ Sierra. PrITIlete actr1u,
de Cl6c. 041. AAAAA Inicia matinée
papelee.
CATARINA BLEICENA
1. La popular reviso% en un cele
Tarda, a les cine, la m'ole go.
LAS MUSAS LATINAS
erearie o'Antoulett Puentes.
sdal de Catarina Barcena.
II Leplaudida opoiela en dos &eles

LA (MICA DEL GATO
tres
Frotis populara. Nit, acornAdla Wirillebes, de clamorea

èxit,

La tragedia de •ariehu
borni, dimeeres, nit.
La tragedia de Marichu

Saló Catainnya

±

Gmati Petlalyar
LiuteqUeS Ott printera ciaste, 2 pes•
Recee. d e :regona. 150: tranques V,
les alNeo
CM: no In haurt (unen,' per poner
(lunar 116C a l'a s odg general do

l'ARICAR

quarta de deu. la

.4•44444444+4,440444-24•44.40.

GENERALA
cantada pel color,:nd tener
LA

AVIO , d'u/cris. reell deis Coito cl
mea gran Alteret, D010,0141, Fideo- t,
larld ellielbal ogr en r a de la poodlar i formo5a sarsileia de cromos ,4
m'enriele, original de Carlea ar•

;AVE CESAR:
que a'reirette r i (Neo!. ritt

1191.q ea dele ireYIres Vive%
VUIFIAIII, rÄtt•III(161 . 5e la tan re.
Aplaudida partlItira d'acinesia harestrenes: Cope de
0111
puny I oramos, :taili/ita
En herdegäa Ce Lechuguina, de
molla Ino p ia. [drenar-5. una a nt a 7;
i.ratt e‘1 • 11~4. GB10111431.
PrityrtIf101 Al urla, Un premia

ePli~e-4,44444444415fiee~›,

DIjoue, matinee especial, amb
pavo
grandlós eepeetaele LI
real . Preus populars. Nit. fun.
ele de revellla. 2 obres, 2: El
estrena da
mallo de la malt lca i
l'obra de 3D.15oz Seca
111 eonfliato de Meroedes
a comptadurla.
&epa=

4(44.›..%!4ee•o4-14447rIlee 4

¡He 111991!
u

Pueril \t'atril.
mesan 'arrecie,
buru.
Preus correrte

/

E!

r+Seie4eieree-atiree+4,444•24%
reseyee444-Seee.co•edie-eeseee

Cornpanyla do comedia do! 2

1141.034441.44114.34444444«4

Teatro Infanta ;sabe, de
131re:oció, Aitur Serrano

del
T'atol de la Streueta de
Illiadrld

La Pimpinela Escarlata
it,

PLANCHA!

'

I

4.044.4444.44-24444444444 I COLISEU DE vARIETA1S
Tarneerede 1503-24
ee0.444444+4444444444441+

Teatre Novetsfs t
......----./

ni.da
les deu. I' to pu.
idee Suocés Je la I
etinpä'i.ica bailarina Alondra X
Exilas dels fa 'ilrierie

Teatro Lara. de Madrid
DiTECtO T d'eecene

14 d'abonament Moda.
ert
neestrena de le COM6UNI
ae,es, del s enyoe helOt Penasen/e,
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