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Direcció telegràfica:
MflBKftWSBASK

b a m o r t havent rebat e!s Santa Sagraments
(». D. 8.)
Els sens desconsolats fills Santiago I Monserrat, gennà Jaume, germana política Josepa Mumbrú,
cosins, nebots, parents tots, la senyoreta Na Mana Mitats i la raó social J í r b a y Obiols,
participen als amics i coneguts tan irrreparabie pèrdua i els preguen que la tlngt'in present en
llars oracions i se serveixin concórrer a la casa mortuòria, carrer de BuiíTas, 19 (Clínica Corachan), avui, dimecres, dia 2, a les quatre de la tarda, per acompanyar el cadàver a la parròquia
de Sant Vicens de Sarrià i d'allf a la seva darrera estada.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
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Vestits, Capells, Corbates,
Camiseria, Mocadors, Ç a l • ç a t i G è n e r e s de punt per
Senyor, Senyora i Nens.
Vanos, O m b r e l i e s , Plastrons, Davantals, Merceria.
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Observatori H e t e o r o l ò g t o de la
Dniveraitat de Barcelona. — Dia 1
de maig de 1923.
Hores d'observació: A les set, a les
tretze i a le? tíiviiitBaròcreír^ D 0" i al nivell de la mar:
76!l7. í i S S . ~f$fc.
Termòmfltre sec: Ï4'5, tò'8, is't».
Termòmetre humit: 1.V4 15'?. 14 2.
Humitat {centèaiir.es de saturació):
57, 5P.
Direcció del vent: SSO., SO.. SO.
Velocitat del vent en metres per segon:'2, 3, I .
Estat del cel: Serè.
Classe de núvols: N'o-cap.
Temperatures extremes a l'ombra:
m&xinia.-iü'-i: mínima, lií'5; mínima prop
del sol: l!T..
Oscil·lació íermoniètrica: 77.
Temperatura mitja: 163.
Pretípitació aquosa, dea de les set
del matí del dia anterior a les set del
dia de la data, Ü'O mm.
Recorregut del vent en igual període: y5 km.
Observacions particulars: No-cap.
El director. E. Alcobó
— Posfü-GUco-Kola-LeclUnat, cura
neurastènia. B. Dòmènecb. Ronda da
Sunt Pau. 71.

ESCAPARATES

Gran assortit

Goerz.

L I M I T A D Í S S I M S

SALONS DE
BELLESARTS

Actualment obres de B O N A Y , C A B A NES, CARDONA, CLARASÓ, CRUZ
HERRERA, M A R É S ,
TAMBURIN1,
V A L L M 1 T J A N A , V E R D U G O L A N D I , V I V E R , etc.

tólegraílat ai aninistre d? da Ouerra dar i van acudir dos urbans i un
dcsii 'nant 'l'indult d'En Lluís Verda- guàrdia de segninetat, els quals san
ffíjév, par considerar-lo innocent d*! algafair A'eixientit. {fersonatge, Domèdétíiue que l i és topunat
nec Utoach, de 86 anys, domiciliat
a una fonda del carrer dels Carders,
i el van conduir a la d e l ^ a c i ó .
ITQÍVOÍIQP
PORCELLANA
f QliCilüli J. Llorens. Rbla. Flors. 30.
— VIHS RIOJA
M. LACUESTA
Al carrer del Clot, un tramvia de
Sant Andreu va topar amb un carro
D'un ipís del carrer d'Urgieill, 72. van
i va causar al carreter Andreu Norte ésser rotaries 2.0UI 'corones austríaFrancès, de 38 anys. contusions a la ques, tres dècians de la rifa de Macama dreta.
drid i 50 pesset- .
Un tramvia de Saut Andreu va
topar al oarreir de Ribes amb un
auto-camiú menat pel carreter Ar
cadi Galvas GraneU, de 35 anys, e>
por a D E S P A T X
qual va solrir un aixafarnenl da'
peu esquerra, pronòstic reservat
S a l m e r o n , 76

ffioMes americans

CrliíiUeries

J.LloreBU. R. FlOfa.M

Al saló de festes del Col·legi del Sagrat Cor de Jesús tingué lloc la solemne sessió qúe «n honor de la seva
Patrona la Verge de Moatswrat ceiel/ra^'a rAcadèmia de Gultora Catalana de l a Ctnigregacló
la Immaculada a Sant Lluís tíonçaga. amb assistència de nombrosa i selecta concurrència. Presidi «fl rector d© ,1'eamentat collegi P. .AMi·ed Simó, S. i . , acompanyat del Rnd. P. director de Ha
Congregació, idei catedràtic de 3a Universitat Dr. Rubió l Uuch, d'el diputat de l a Mancomunitat senyor Bofill
i Matas i altres personalitats.
Obrí i'aote ea director IP. Dsmetri
Zumtu. S. J., amb eloqüents iparauües
d'encoratjament per e l'Acadèmia; exposà Ha seva obra ©1 seu presiden
En Jiúi Vila, ei qual va fer una
acurada relaició del passat de l'Acadèmia i assenyalà el programa a Teaflltzar; ftnailimeni gl Rnd. P. Merob. S. J..
llegí una erudiía dissertaoio sobre el
tema oGomajarança leotíe (l'obra de
Ramon Lull i la de.Sant Jgnasi de
LoyoXai.
La festa íou amentSaada i per j a secció musical de l a Concepció que, sota
ia direcció del mestre Mas i Seraacant, inteiipretà obres de Bach, Morera, Massana, Pahissa i allrea.

Ha ingressat a 'l'Hospltail de Ha Santa Creu el veí de Sant Cugait «amoji - M o l t
i n t e r e s s a n t
Mora CüStaiiyé, de 46 onys, el qual
Del 1 al ió de l'actual, podreu comkavia calgut id'una bastida mentre
pintava el fron.'iis d'una casa i 8"toavia prar a preus de fàbrica, jocs d'olles,
fracturai W iiraç eSQuen*.
oasseroles, pots, escorredores, etcètera,
•etcètera. Llorens Germans, Rambla
de les Flors. 30.

Paraigües Cardús K ^ :

A la Caixa d'Estalvis 1 Mont de
A 3a matinada íou aoixiUat el dis- Pietat la oatmana passada van iupfensari de Saw. Andreïu el nen An- gressar-hi 1.098.589 ipessetes pirocedents
toni Hoca Caírol, de 4 anys, habi- de G.1Í71 úiiiposiciuns. essent 419 el
tant al carrer de (PiTenv-r. 112, el qual nombre de nous Wnponems.
stiaA ia intoxit ai empassant-se 'un xic
Stian satisfet per 1.652 'reintegres
de sosa càustica en un deacuït de sa ?26.24V80 pessetes, i per a i a compra
mare. EB metge ett va treure de tpe- de vaJors per compte de 14 Imponents
riil ümmediai.
Ï4.759'10 ipessetes.
Total. 1.666 reintegres 1 761.003'90
M. LACUESTA pessetes.
— VINS RIOJA

Ronda Unlv e r s i t a t 20
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Un representant de la casa Sangrà
ha presénlat al jutjat ona denúüuí.i
contra un comercianit d'aquesta plaça, perquè havent í e t una comanda
per valor de 575 1 pessetes, quan se li
va [jresenfcar l a toctuxa va negar t i
deute.
Per virtut d'una queixa produïda
contra un advocat d'aqut.-fl. Collcgi.
la Junta de Govern del mateix instruí l'oiponú espedíient .per a esbrlnar els .fets denunciats, i e nnièrüü
de les comprovacions efeoniades, decretà la lormació del Tribunal d'honor de q u è s'ocuipa l'artick* 72 de'ls
Eatatiuts (pels quals ies regeix ei Collegl, ia constitució del qual no arribà a tenir lloc per haver-ho «vital t l
dit Ikftrat, donan<t«e de ibaixa a la
Coiïwració, de conormítat amb J'arti'de 79 dels esmentats Estatuts.

- La Loteria de la Sori

Contiii.ua en tot dl seu apogeu la
moravellosa son que segxieix ataivorint als clients de l'afortunada Administració de loteris, número 12, que
don Miquel VaMés tó establerta a la
Ramlbla de les Plors, miroero 12; en
el sorteig d'aliir va vendre el TERCER PREMI, de 20.000 pessetes, a l
bifllet número 37.378. i el QUA'RT
PREMI, de 10.000 pessetes, al bitliel
número 21.476. junt amb llurs aproximacions; 90 btíllets de la centena
ddl tercer premi, més 50 bitllets de
i·enjt'ena del sagon. Ascendeixen a
VUIT ELS PREMIS MAJORS que la
dita Administració ha venut en el
que va d'any.
Toca j a al seu fl l a venda dels bitllets del sorteig extraordlnairt, 11 de
maig, el premi major del qual és
de 3.000.000 de pessetes.

A darrera hora, «4 carrer de Vila
i Vlià, dues dones van entaular convÉiraa amh un home que passava
amb un ac, i mentre parlava amib
elles, van presentar-ee dos individus
que l i van pendre ei sac i «i van
obligar, amb amenaces, a anar-se"n
El sac contenia peces d© roba que
Al passeig de Gràcia, prop defl carvalien 175 'pessetes. Cl perjudicat va
rer dol Ros&elló, la motocicleta nú- J O I E S
U n i ó . 6. trohar una pawíia de seguretat, l i
mero 579 va at rupedlar a Antoni Benva explicar «1 que 1 havia succeït. 1
tonja Verges, de 37 anys, causant-ii
Al carrer de 3es Beates, *ma ve- els guàrdies van acons.eigmr agafar
una luxació a d'espatlla esquerra i nedora ambulant de quincalla va les dues dones que van ésser portacontusions a les cames, pronòstic re- atenir ei seu gènere a un transeünt, des a l Jutjat.
servat. Va éss&r ourait al dispensari el qual l i va pregar que entrés a l'esde Gràcia. El motorista ès a disposi- cala dal número i , per a veure si
Ha estat detingut per l a policia
ció ded jaitjal.
duia res que Ji convingués.
un tal V. C, ai qual cercava des de
Uu cop u l a dita escala, el tran- 1921. iper havr comès ama estafa en
seünt va pegar grapada a la caixa perjudici d'un magatzemisa da mopeiayo. n .
que .portava l a Venedora i «s va apo- bles d'aquesta ciutat.
derar d'un anell segell, ames arreLa Cambra AutonomiSia d í Propie- cades i \m moneder d'alpaca. i va
A qnaiis de nou d'ahir vespre es
taris i Induv.riais de Sant Marti ha provar de íugir. perO la dona va cri- va presentar el quarterei municipal
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Banyeres

PAg. 2. — Dimecres, 2 de maig de
JíJ Disirk »; V, una Uona coruiuiat
ien tiww rí'<uM B"cs anys i v» dir
q«í Vhwtn 1 robada ntamlooc·ia en
imo fciodaiada ile. Meutjuiob, 1 quo
fen - • ' -i Hr ; au'n •de'» s w i » f a r t tv. on viMe. .
Les !pe.-acnes ijue van tçnir noticia
de la roütalla van fer tot seguit una
Rèrte de suposicions i aviat et va
infeiar nna novella d<» fiUl'íM que va
t*nir, aortosunem, uu do^enllaç i x n
prosaiC; SínrtllB.'nfnt. IR maia s'havia "pcrrluí, I al oag> de mitja hora
e)' «-"us pare? ^ n anar n Cara de
la Ui·lai i&r «i havia aàlai wcoUiíia,
i la van irubar en et d^pteit <iue té
l'Aluiuameui i ^ r a neas extraviats.

- TINTURA

WINTER

PremUida amb Medalla d'Or
Amb una sola apUcaoid desapareix
ta canicle. Serveix per al cabell,
barba i bigoti. Es prepara per a negre, castany fosc 1 castany clar. Dóna
colort tan naturals 1 Inalterable», qua
be pot dir se que í a la millor I méa
wràcUca Vanda au parfumarlaa

V i d a

religiosa

1933
lL>«lia4 T«iai;aí, a le» on/e, «1 noatre veDt-rablc Prtla;, doctor Oiúllaníct peneir» solen-neioent U priír.etm pedra del nou temsíe paRMieial rtc NOÍU» Doca del Ro"eT

del Tet; Vlv.-. ouc 3 i ? de conscmíi al oti-

trt ie U* CTTU CaUJanes.

— A la fecntaria o» Ona tira l Co^na
d'oauest B U M s'han rfbul per als oab toBWMD» rnnos. de la parrÍQUla de MOBÍOTBÍJ del Vallia j f i} ^.-í.-c:ca; de M C .V.
loo pearetea i de l'Asil Jr la Sasrada F »
xnUU. d'aqueala ciutat, 43 pcaaetes.
—Ei dLfuot Dr. don Pere Beraadi, pfe»eie,
va deixar al Reial Col-lc<i de i n Escoles
f i n de Saut Aatooi, la «era ncptabill-ssitna
btWioteca ta tevllAÓni de la seva fonda
CTalilitd r'-" hí-vrr rebat en aquelln e<co!«
inMru.v-;ú (.rimAria, llatinitat i faumaaitata
i per Ijavvr <.elcur«it la seva prixxura • oxntuiió
u t'etcMaU del dit Col·legi
— l-a Crnnandot de Socors Mntus de
JCostra bona dr lHiperauca per ai aocora
d« malailicu. inralidem, i driucció, c e l »
brarl enauan; amb tot «pi-ndor la f-sit
de la faoln Crcn, emb molla tfe la benedicció d'un doser costeút per na grua
nombre d'aM<-iaw, i ca el qual hi «erj i*>
nulm a la rcseraciO públn-a la Santa Inuitre de !ft» Cmclficot, titular de la O e *
mandat.
Aqimta, cn é a e r fundada en iS:o. amb d
nom dc «Fortaatt del Sant cri«t>, rs (tiiíonà
a ntSracn dei segle actual amb la dc «Contoe» de Jaculatàrio., de la mafeiia antlC-utal que aqucOla, adoMant el titol q-je
avui ostenta.
A Ics deu del matí del diumensre vinent
a l'cagKaia dr la Congregació de .Votra
Dona de ITt·peranc· (Palma dc Sant Jo«t,
>), després de l'imposició de medalles, com
a Insígnia del càrrec u un dels indivi-ïu»
de la Jnata directiva cs beneirà el do-cr.
Seguidament es celebrar» ofici solemne,
ewrnt celebrant el reverend doctor dou Gabriel Auguri, canonger pnitcDcicr de la
5en d'aquesta ciutni.
La CapcUa de música que djrlgeit -I mestre --mj-or Mas Serra cant, canto-ü Ui tr.lMa
«Pontificalií», de Peraul. per a efaoc mlne,
orquestra i orgue.
E l sermó sení dit pel reverend P. Snltador,
de Solsona, caputxí.
Piait l'oíel, aara posada a la veneració
«Ws fidels la <Vcra Cr«u>, refiartinf-se a
renssms ram ets de roses els a^istents, s »
guiat la tradició esloblena i continuada ea
ei» IOI asyt que compta d'cxlstèsala la
Oermandat.
i a Junta Direclita o» complau en convidar
als aswciart 1 llars famOin, wasani Vas.
«••«•oia a tan pudosa festa.

ATUI: Sants Atanasi, Wsbaidr; Çïrtac i Arabròs, mèrtirs. — Demà: La
Invenció de la Santa Creu i Sant AJe•^andre. papa
Quaranta hores: Avui. a leagléaia
de San< Antoni Aba; de Pares Eacoiapis. Hores d'esposici^: De dos quarts
Je nou del matí a dos quarts de set de
la tarda.—Demè, a la mateíia església.
La missa d avui: Sant Atanasi, color blanc. — I.B Je demà: Ln Invenció
de la Santa Creai color vermell.
Cort de Maria: Avui, Nostra Dona
dels Àngels, a la seva església. — DeEls
esports
mè. Nostra Dona de la Providència, al
Pi, privilegiada.
Adoració nocturna: Avui, Tom de
Sant losep.
LAWN-TENNIS
Vetlles ea sufragi de la» à n i n t s del
Purgatori: Avui, Tom de la CommeLH secció de tennis de! Selut Esport
moració dels Fidels Difunts, a la seva Club organitza el seu Ue?* concurs SPcapella, Escorial, 155 'Oràcia).—Demà. clal per al corrent mes de laaig enTorn del Sagra. Cor de Jesús, a la ma- tre ei4 dia» 10 1 21.
leira capella.
Les proves qu» 43 disputaran son
>es segCeaU:
Individual iio.'u&i (campionai).
- R^Mfi»
S«M aslOBl Ated fe
Parelle» homus (campional:
K'íolapi.». — L'Arxk-oafi-aria del» Uiliiduiduai dunea (carapla&ali.
'.r,as Kururi-itic.- c-lctiari itvtoò, dijous dia
i U .-otcuinO .üjnmcíuaattva a Iw
«tí
Parelles rnlstea (handicap;
rnui. i « lu urd*, • W* cinc, H « « Santa
PareUtó homes jbandlcapi.
Pareltes doneA {handicap;,
- La Jnnia de l'Obra de la KropaaatíO de
üidividual doMa (liandicap).
la Fe invita o lole» lea •enyora colr.iom I auaciaiie* de la cnpllal oetnnt te <B8individual hame-s 'lumdloa^.
ulB aaaiUr dnui, dilou* a la a i a u cc r o
U s inscrlpciooa amb el seu Import
laonia gcnrral *iae M calctirarA a las nitt
a la capella pública del Pa Un Ejascopal; nan d'enyler-^e al tresorer do la S·'c.

així com a la jnma
jnnia incneral de la ta nia que
, mncncarl a les cloc. u t a U Presidència ' ><> de tennis llei í>alut £ . C . » l'O»dri smyvr bi»be.
| latge tiooial vcarrer font K'asieUuna
- LUg» Uspiriraol de Moslta Bona «
101 aüaiis de ies 20 boíea dpi dlv
Montwrrat (Secció de senrote» - E l dl- n,''(1>_ 1..:„.JV,. . „
uei au-·
.eadre». dia 4 del corrent, com cada ir». ' HeOge >ment dia li.
uier dlvnulro de mes, aquesta Aasocinció
£ni*e les comUcíoxm Rwdaa p^r a
ad.-i nn oclc de Kevés li-pi ritual a l'H»l·lísla del CoBtent de N'c»Ira Dana de l'Ita- pondre pan efl ei dit ooacurs }U ba
«ny-inv* (carrer d'Aragó).
la de que els Jugadors «jue prenguin
L'acte comeTic-fu-ü a dos quait» dc ciac, 1 ;>an
I·'Jr; en viu u«t tampionats s'otMrmb lectura i i-anl d'una antlfona a la Ifarc 1
}n»««
a jugar en r-presentocio
dr Dén, Rosut., ViroUl. Sermó | Salte.
- ,
- del
Dirà W» pUriques rl reverend P. Aatooi • ·UD «n tota proVa CJltiOl «s la (JUai
M , de Burcclona, O. M. C.
1 'lUi»! participi

^ L · ^ ^ t l í í " ^ , ^ ,
ea siguin aóries (a ona Invitació de carfeter general, dirigint-la prúaurdialraeai,
- c a l - - , ideie., soles, sinó a tes esposes I '
ni . d'h senyors aocts de la Lligo, i es. i
(ctiiut-la fervorosament, a m4s, a tots ek |
estaments femenins que renten la seva súetat smoro&ída i>er l'aotor a Catalaaya I la
decocid a la Verge uciserratina.

.l··art-tmtge· kg
conOa; a H %
duard 'Iserr;. esaant iadiublk JCAugust Brulx l Et, Jewpp Uord

DE

CATALUNYA'

social de l'Europa. Salmeron. CS i 37.
I al camp d» joc. Par a mülor ordre
de la testa r-tlma as prevé als seayurs soals del Club campió que no
ser* permès I'BCC&S a aquella que no
s'hagin previst amb anteriortiat del
corresponent tlckav
TIR

DE

COLOM

<»»c<e»<»l a n a r de Caldes, desUaodes

'Rn ei partí» jugat ahir u la 'arda
euire e) Martlnenc l el n a m g d»
Sítina. ha guanyat cl primer per 9
goU m 9.

Els catalans a Lourdes

— E l nostre veuernble Prelat, doctor Cul- '
Carnet, taa delegat el l'n or de Terraaaa par- '
qai el representi en Pacte de lYnlermmcat
Dem* dijous, a un qnart de dotze
de la mare del senyor ValMa i PulaU, prrsi- ' de la nit, arribaran 0 Barcelona M
dent de la Uipuiuctú de Barcelu^a.
— RB estat «iaticat r l rettor d'Olesa dc nHisador del carrer d'Aragú cl» Tftlent» Jugadors çue componan el ptiftonesvslls. don Josep Paseoal Jan*.
— Kl bisbe dc VUli, doctor Munoe, ha ; mer sonze» del Club Deponiu Eure.et donació al Museu Episcopal d'aquella - pa. brillonttnent closslflcat finalista
diòcesi d'una imignlíica creu provisional de
-our.- daurat, del wgte X I V , de (raa iaa- ; dei Campionat d'Espanya de futbol,
norUnela.
després ,1(> batre notobloment als carn.
— A Sabadell s'han celebrat funerals ra pions d'Andalusia i d'\slurtas.
«ufrasl dr mo·r^n Jo-cp Portel KarcIUs,
A jutjar per les noticies (jue an-fben
ncnrliclot de la parròquia de Sant Feliu des
t flns a Jïoealtres se'ls p·^epera un to»
de l'so» lí»;
Batre el» ànsiaIen 11 al piadóa acte s'han • tu'siasta rebuda, havent promès Uur
repartit uns bell» recordatoris amb una sen- | assistència a l'acte les outoritais potida Btervlociu .le! difunt, que signa mos- i pulars tic Barcelona, desitjoses J'assèn Josep Cardona.
— EI darrer némere del Batlleu Oficial sociar-se al merescut homenatge qut
Bclesi:V«tic d'aquest bisbat publica el acci

i l'aflciA catalana tributarà al «eu carne,..-.

Dona de Lourdes sobre l'estol d'inscrtpciò en ias delegacions referentf
al viaen: romiatge dels catalans a la
terra dr la Verge Blanca Serà un
romiatge nombrós com els que acoí
tumen a ésser eo «1 propi Santuari
els pobles del Nord de I-'rança 1 les
terres belgues. Serà una de le» •manifestacions més formidables que
hauran realitzat els catòlics de Calalunya.
De Reus. Tarragona, Valia, Sabadell Terrassa, Seu dX'rgell 1 altres
poblacions es reben, com deixem dit,
lmprasion< falagueres amb llisteg ja
completes que deixen endevinar l a
grandesa del romiatge al qual ens referim.

Hem rebut el programa «H les tirades extraordlnàrle •. que per la pie
sent temporada orgaiCtia. com de coetum. la R. Asiociació de Caçadors.
Comerrraran el divendres. 4 del correirt, a K-Í tres de la tarda, amb el
Premi de! Rel a vlm coloms, el de
!'ln(.-iot?ssa Isabel a un l el del President de la Societat senyor Casades a un: el dissabte «s tiraran els
premis del Círcoi Eqüestre. Berlstoin
i \<9lent>. tou a uu colom: cl diumenge el Oampionai de Barcelona
iNecrològíca
a vltn coloms, una Copa 1 10.000 pessetes de premi, el qual contitmarft
! endemà.
Enterrament de la mar* d'En Valls»
I Pujai»
El dia 8 es disputaran els premis
Aihlr, dimaru a la tarda, a T e m s
de la Societat de Tret de Sevilla,
del Orcol del Liceu 1 Schilling a un sa, es va 'er renterrament de la vecolom; l'endemà «1 Premi de l'As- ncruible dacba Sa franolsc* Pujals i
sociació. 5.000 pessetes, a deu colomí; Bosoh, vMua d En Joan Vallès 1 M«el 10 els premis Conde, MaNda 1 Cir- jans. que es dtetingia per ies seves
col Artístic a un colom; el 11 el urau escelses virtuts cristianes 1 era estiPremi de l'Associacid: lO.OúO pesseta* m.ula per tota «Is que la coneixien i
i ona Copa, a «) «olóms; set'a tirar traoraft-sn. que eren la major part de
aquest dia l 13 l'endemà: «1 13, al ^ fannilleí de la ciutat de Terrassa.
Era la mare atmantlsílma del uonpraml de l'Ajuntament a 7 coloms: 1
dc la Creu Roja, a un colom; el 14, tre estimat amic 1 campany £ n Joan
el iComplonat a So tbettes, J a 15 co- VÉUè* i Puaals, president de la D^iuloms 1 10.000 pessetes Je premis; aca- tack» i dlpiTat d« la Maneoniunliat.
bant les tirades «1 dia 15 amb el Prc- 1 Per tols moaus, l'acte de portar el
cadàver al damentirl fou una ^ranrai Consolació.
Es un bell programa, ai qual au- cioea maaífeBtaciO de dol. coín poques
vegades es veu a Terrassa. HI havia
gurem un gros *xtt
una igemnoló(Precedia la ctewcla d« ^ H g S M ·
ATT.ETTQTJE3
parroquial que cantà sibftaites davant
de la casa mortttòrla. a ief>jlísta 1 al
En la filtima reunió dei Consell üvme'iiUsI, seguia «1 cotxe moirtuorl
Dlrectln de la Federació es va acor- portant e] ttídttver clos dintre d'una
dar que, en vista del creixent nom- lusoaa caixa, vortat l seguit dele
bre oe soUicftuda d'inscripció per al nens. nenes, homes i doncs asllats a
Campionat d« Catalunya de Boxelg i ^ ' c ^ " de Cartt«"í ^ V ^ . airíTaV
per aflclonata el temps h*Wl per a xes e n ^ ^ de
eüuw.s benèfl
la inscripció Toa proiroga* flns el ^UpS ia dif unia era, votal d« les Jundla 20 del corrent.
( tes dim.·ttves).
El programa de la propera vetllv |
caip ^
^ formavén el reda qua el dia 8 tlhdrfc Ucc a l'Iris, ^«jeentant del senvor Wibè í nebot
a base del ConflMt Hotíie BaUac, t a • & ia ditua<a, mos'sèn Jacita Alegre,
«.itat reforçat pel d ï n Saan È t t m t t » Wli, En Joan 1 Em Oai?tA Vallès i
l pal d X t i Villar Sancho.
i PujaU, el president de la Maccoenunltat En JoMp Puig 1 Cada'a^h, l'al1 ctlde En Pere Salom 1 « j t o r dc ia
parròquia de Sant Pere. anoa^a Hoon.
Els .--..'>! iv- Er. Joan Sales i £11
L a
U n i v e r s i t a t .Mam
Hamet. getmi, adu i reuíts. ei«
ríverends R. Berenguer, prior de Sant
— flaa eisMat et rector; don Oomir.ee Jcnli. 1 Miquel Oomas, benefldat de la
Nlon ona. araoitectr. per a nolificar-ii au» Éactada Famiüa.
-i hariefi coseneM Us atres de l'escola de
£!s dlpufats Je ta Maocomunitat
Matadeperes. Don noacefc Suris I el dmtor
senyors En Romà Sui. ien sana. Gasdon joaaniai K t c i CasaSa*.
— Rl rector ha delesat el skc-tectee per- par Rosés, comte ^e la Vaíll de Canet.
nuò el representi a l'eicmtlni d'elecci-nu de Liuis Isamut. J0011 Bosriïu Mtas, Sandiputats .1 Corts ÏÜ doctor C u r e m Artaa,
(..r^.;.: el dia 1 4» mutií o^alsteixi a la tiago de Rtlía. Faíjó, Vlnyali, l'ex»
teila anyal dr i t a n K a t •l'Kstndb Cotslof.
diputat A-lesrre. el secretari (Bo Uuis
— R. o. concedint l'eXceJio.Ha a l'ausi- Sans 1 B«(U?a<i, 1 grnh o·rt deis elt«
liar de lletre.l 9e l ' E v o b Normal dc Me»
funcionaris l macers de Is Mancotres de Lleyda. don Jaume Tabay.
— F.l rnHor ha acceptat d aMoutatest de müniíat.
soci honoíari de la J u l a birec-tira H'.-pa•De Terrassa: el diputat electe
Co-Awciicapu de Ca-ie-VaU.
•aica u rertor qne •« Domènec Palet i Baaiba i «:« t«guiors
— boa N. N.
-ibxr;u amb $0
«re? MesMols per atea- 1 Senyors B<>ada Lledó. AuroU. Soler,

FUTBOL

líema, dijoat, Undia lloo al Barcelona Boxlng Qub. la veUlada «jiie
havia d'haver-ee celebrat a] pa<s:a
-A
(«MlMaia del Reial Col·legi de les ulmartí» sota el «egüent programa:
P>srin Pies dc Sant Antoni s'han e » . Ciarcla-Masferrer. Oihienez-Cectl. Mu.
ebrat funerals ca .ofragi del au* va ésser ;
•insrUí' d'atiueli Col-lrg:, doctor don Poc 1 rall-Cola. Sant^bo-Vfesires i AJberlc!»Arnau.
IiergadA-

ari •

VEU

- R i—
l - rtror
— • ha trhut
• ••• l·e.wjnela
• . -^i-c c** de
viv cUínn' i : ' JE•
iL*
£í-íí5LM,SÍ_·,ïï!w!,.rl
da Snancao,
i B S i "í? 10 cninnltat

Bisbat

«I. Benedicció Apostòlica. — I I . Decret de
. ondenusu. ió del periòdic •111 Trahajo*. —
U . lü. dc- is
• del Sent OÉci «obíe el
desdejuni eucarístic. - IV Id. id. del Cuacili respcvfc de coacubínari» pablir». — V.
Nomcoameats parroqulaU. — V L adktcs del
• ribunai EcksüUtic. — S'11 Crtticn diocesana. — VIII
sani» -HcaauíB- al» pobles
de la diòcesi. — XX. Ca. nc par a Tczra Sosu» i Foneat de vocwaoas edesiigliquts —
X. SlW'ogtafia — X I TlccnloOas
— Bl t a 3; dal corrent, festa de la tea-
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L'oct&va pt&tigfltuLciO a Lourilcs íoi-UrA Je EaroeUofia el dia 21
de juny viftent. organitzada per la
Hospjiaiiiat de Nostre Dona de Lourdes de Catalunya.
Ha quedat co'tistiiukla la Junta rte
l'Hospítalíiat a Torragotia. formada
ipelè - nyors: M. litre Sr. Dr. D. Josep Boada, president; reverend doctor dp?: Liurae OarcAs. secretari: don
.Antoni Ella*, treaoferi Jon Manuel
riuasdi. Excia Sr. inarquàJ Or Muller i don Vtitfi Cabefa, vocalï. L'B*,
taantcilu Junta ha fixat els segOenu
punts a ínscrlpcJO:
A lorragona: don J.5icp Boada, Plaça Palau. T; reverwníi doctor don Jaume Gtuvís, Plava PeSíaterles Velles,
mim. 0, segon; lloa Alilwu Eila^, V!lamitjana, l i ; reverend don Joan Ros.
capella de ies üermanetes dris Pobres: dou Manuel Ou^ch, Sao, 13,
1 luarquès ce Muller. Reial, 87.
A neu$; c<«itt« Catuilc i d«n E'iUo
laberc.
A Vitiïs; Reverand senyor arxiprest.
A Moathlanch- Revèrsnd senyor
Plebs
A, Tortosa, don A^JSU Llaïsat i
Guerrero.

Des del Baixador 1 peli carners
d'ATagd 1 Passeig de Ortcla es dir!- •
gltan els campioni al x»cal sicia! al
carrer Salmeron. on « r a r . obsaíiUigts
amb un luncb latim.
Els tlvkets per a assistit * lesni'-i- | D* tou «is i h d m * de Catalunya «3
tat lloc «a despauaran jQn« • La una wbeo aota» ben t a l a ^ w w eo lèe
d* la tarda de Setra, djouà, al local jficJleí de la Bosphaütoí' de Nostra

veier-ví- catelafiteJac V a n i ^ l ü

Pi ''l*

rases, que donada la seva importar.,
ela creiex que ixerelxerft l'entusiae, I
ta aprovació de la distingida concun
réncla
Ahir. a les deu de !u vçtíla, el doo I
tor Alfred Tienes, ei'-director del Sa
natori Plslatra de Cassel (Alemany^
donarà a l'Ateneu Barcelonès uns
conferència sobre el tema: «Quelcoa {
referent als trastorns en el despl»
gament. depits a afeccions oto-rlno
laríngees, i la seva profllaxi l tractament sén.se intervenció quírúr
glca>.

O b i í u a r i
ENTERRAMENTS
•Va CatortAa Obiols i Padrós, vftfva
(Tín Pere venlayol. Avui. a les qua.
trç. Bul^as. 19. Parròquia de Sarri*.
El jiA'e Ramon Maüloren* i Puig.
Avui, a les quatre. Girona, 87. Ceimentlrl Non.
FUNERAL!
Eh Caiflà ftodríguei 1 Burrull. Avui,
a les deu. a Teapaiaia de ísant Vicens de Sarria.
AU Concepció Riera Freginali. Avui.
a les deu, u i'etglésla parroquial
dc Sant f.-. -. t- de GranoUets.
Sa Franciscà Rabc^da 1 Puig .V\TÜ,
a les deu, a reaglísia parroquliail
d- Sant Aigusti.
En Jané fíoUfici Carulla. A W l . a
doò quarts d'onze, a l'efgLésIa de No»tra Dona de Ponpeia.
Na Itrcsa anell » l ú b e r t e r . AJVUJ.
a dos quarn d'orue, a la Capella del
Santlas-im Sagrament de la parriquia
de Sant Jaiime.
N'Agiutl VUarnau Fdbrtgas. AATUI,
a les deu, a reagíeala de Nostra Dana del llceer dels PP. Daminte* Oel
carrer d'Auzies Marxat
En Ptre Mallafré' i Svriai. Amü. de
deu a dwtze. a la parròquia de Santa
Anna.
.Va Anna de BdfaruU i de Segaria,
vídua d'En Erancesc de .5. de linar.af
de la Carrera. Mori ^ 80 d'aUrd ültün. Avui, niWsee a la BasUloa de la
ivten?è. oflol i misses. Reial Capeüia
del Palau PP. Jesuïtes, parròquia de
Santa Miònlca. esg<Ksia del Bonsuoo.»,
Paívsi Meivedaris. **gI4>ia dels |»or^«
Camilí;. PP. S£atiil.sn5 i.farrW). capella dei 3eut Àngel Custodi (Host*
frandh<;. i en les e^g'^fcs ^«rroquiai.4
df Santa Creu de Cabril*. Prat d-sl
Llobre^sü. Saní Pau Seguries. Sant
Joan de íeg Aiwrtereeí. GaanprodCn.
VaUifogona. Surroca, Ogasa. Camalle*
ra i Seat Mora d'Empúries
ANIVERSARIS
Pn MàJiUel Svjiger Casaranian/t,
.Vvui. a do? quarts d'onze, a l'esg·tó·
sia de la Ca^a Provlnci.-t! 'je Caritat.
Eri Joan Bat'uta -t/orern i HarunUó.
de deu a dot7c. a la caipeilia
dej tantjailm Sayramera d'aquesta
Catedral.
PARTICIPAOIONS DE DEFUNCIÓ
WffHes Santiago rtrantbralU. Enterrat ahir al mati.
Jordi Oultart i Eoich.
fntemt
a3i!r ai mat).
•»
X'Jbhmrd Peilral* Marsà. í i t e r r a t
SSai a la utrda.
Na /Vonciíca Pu/aU floscJi. Enterrada ahir a la tarda.
Sti Joan Corbd Torrents, f.utetrat
oliir al ni-.Ai
La ner,a C o n i ' ^ i ó Gomà AlAntt.
Entewada ahir a ia Uida.

3 * " ^ ; eld íen^-Of; tFrei-Xa f j . j , Baeo!, Hoanet. Mauri, Argeml. LU 'jh.
Blovïft. Jo·.x·r. E-MWW, Ga'&dila, ÈorneOte. Saai^nt Boada. Tar^arocu.
Freixa p u . J, fïelsa LTbítóh, Pineda,
'•iy^oerte, NtwírWe*, Joan Bo«cíi, Isidre
Riera, ott.'. ITC, i una munió do j o
'.«> ela nosns deia quule farien Ikirgi'.i-c-ii'mu ut-eeia llista.
•De Barcelona, h l van ooncíOTer un
narrtjrr d'aroío» 1 co·npan.y» de la iamiiia. Oirr,p;i.nsn ítalrelté- el«. tres va$00* del tren elActrle
les tres de la
tarda, i^aiettant ülsd li-s grnns •ümpatlfs flut-. stia C0Tní,th?tIt En V'<i!l*« l
Pujala. A la porta de ia casa tnortaürla els va donar comiat a tots els de
Btinoelona. «to quals n m retonjfkr a
MADRID. — Ovner I C» «MIDefra».
ln ciutat.
Qv? Diu concedeixi a la dlMota el Centre de itil'.npnioo» i eebratu·&u.
pram! que es mereixen Ie< <«»e« v-ir- Tudescos, n9 1 41, baixo»
També es ven al quiosc del carrer
tWs crisriones. 1 a la íasnflie. :a re^tfnacUJ que cal per a coniolaf-se Je d'Alcalà canto a PoKg.-oa. de 4(n
l»n.irr«p«rii.We pdrdna. De tot cot e'.s Patrici Lulaa
A SE\ IIXA Al carrer de Starpes, 6%
acompanyem r"i el •entitnent \ *n
A VALENCIÀ: A «ta Correspondinpr^yar a D*u iper l'ínlma dè ln dtfnQti
ela de València.. Mlflena. 7 1 9
(0- A. C. 8.}.
A PERPINYÀ: Francesc Comellas.
A POBT-BOU: JauBt* Subirana,
A LISBOA Al Palau Conde d'Alm»
da. La.v, 8. Dotnlngos. 11; aTabacarla Rsttturadtrasa 1 «Metae^trlei
C o n f e r è n c i e s
de la Press*», ma d'Curo. I M .
A PALMA DK MALLORCA: «ahr!*!
l a primera dc les c·onft-r&iclÉW Jo- Urola, qulc*c del Bom.
nada* per l'eminent químic- biòleg
A OPORTOr Rua Santa Catartoa. t i .
fraftcís Mr Gabriel Bertran d ^n Ja
A COIMHR.V. t . Miquel Bomaarda
sain de coníereoclea de l'Institut de
A BRAU.V concslçao da P.osha
Ouiu: ca Aplicada, a la tarda d ahir. <BS«Jt;.
ra -.«nií el iota fa-à^uer éxil.
A PARIS- Klcsquo Pranco itaüea,
Aquesta tarda a les üa, cOhtíouo· 16. Va.ideïlUe. BouWvanl des Cap*
ta el CUÏÏ de Ates oonSertooki. es- c«M.
sent el tema de !a segoca ela Lee
A FLTV'^L^L: Jacint Flgueira (aganll
»«

Eis que viatgen poden adquirir LA VEU als SBgüsnls llocs:
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( T e l e g r a m e s
FESTA M L TREBALL
»
CREUS INCIDENTS
Madrid. 1, 2 tarda.
IEIS obrers mailnieuys han celebrat
nu la F « l a <iel Treball amb gran
iilusiasme.
| A t « r»m ite! mall s'ba orjranitrat
la Plaça dlsaoel l i raecttiimodu
laxiif^stac'ò.
lAqu·'sia esügat més concorreguda
he anys tuntrlor?. calrolaat-se ol
Lubn? de ruanífcsumU en uns vint
fil, amb les banderas de Uui-ò r«stcilvís societats.
ITot el comen; de Madrid ha tancat
Iratur era absolut.
I Han fet l'atur fln» els automòbils I
Imiatges de lloguer
lÀi davant
' ; i .naoitestadó ana\ n ela diputats I regidors sodallsI La maniftstació ha recorregut. 1 orient, els corrers d·-Vrenal, .Poria de!
b! 1 Alcoià, donar'-"» nombrosos vlsal partit socialista i als obrers.
I i o r í s a la guerra del Marroc.
I També es donaren molts critn recionats amb les responuablllfats de
campanya.
[En arribar la manlfeslacW a raltudcl Teatce d'Apolo es trobaren els
l^TS quo ei Cafè de l'Elba Telia posades les taules a la vorera 1
\s portes mig tancades.
|De la moniíestacló es va destacar
i grup de cambrers, amb la bandeae la societat, 1 atansant-se al caen un obrir l tancar d'ülls desçà les taules i també les cadires.
| Terminada la destroça. el grup slnbrporà a la raanlTestació 1 a<iuesta
lintinuà el seu curs per la Plaça de
ànovas i Passeig de Recoletos. doant visqués i moris.
IA dos quarts de dotze arribà la mafestacio a la Plaça de Colomb.
| Aiü es va aturar i se'n dartacam
seojors Cordero, Qana i Mora,
_ quals pujaren al despatx del cap
el Covem, remetent-li les conclu|ÍOQS t n l&i qual figura .entre altres
l'abandó del Marroc.
| El ptetldenL després d'oir la lectUv
de les conclusions, ha dit que hi
avia extrems en els quals existia
àisTeptoda entre el Govern I els raafifeslants. com era el relatiu al Maroc.
—El Govern .no pot abandonar el
larroc. No obstant, dóna mostres del
su criteri enemic a la guerra, per
iltjà del protectorat civil que està
íplantant.
El senyor Cordero ha replicat que
Lixò no satisfeia als socialistas, perpe el protectorat civil és el mateLx
trrtbar-se en pla de guerra.
Él senyor Cordero. parlant dels pro
;mes de l'ert rarradl. ha demanat
ie l'Estat faciliti terrenys per a
[onstrolr cases barates.
El president ha manifestat que els
[itrems socials I les conclusions preuades seran sotmeses a successius
.Tnsrfis de minitre.
Mentre la comissió conferenciava
«1 cap del Govern, a la Plaça
[•"• Golomb i al Passeig de la Castema es desenrotllaven algims inciten ts.

pel carrer d'Olozaga fou bolcat i destroçat ai carrer de Colomb.
Al Passeig de Recoletos dasiroçoreo un auto i una moto.
A la Plaça de Colomb els manifestants, excitats, apedregaren una parella de la guàrdia civil, la qual va
treure les tercetoies i estigué a punt
de disparar.
No bo va fer perquè en aquell moment sortiren ue la Presidència algunes parelles, i davant aquest augment
de forces els' obrers es tranquilltzaren.
A Recoletos hi hagué una càrrega
contra els grups que agredien els
escassos vehicles qtic circulavan.
Ca sortir la comissió de la Presidència, els manKestants seguiren llur
marxa per la Castellana, flns a l'estàtua de Castelar. on pronunciaren
discursos els scttybrs Bestelro 1 Largo Caballero, enlairant el triomf electoral i la manltestaclú.
Atacaren durament el« governants
per ia campanya del Mamv. I finalment pregaren que es dlsolgUessln
ordenadament.
Així íio feren els obrera,
CL8 REIS A BÈLGICA
En tren especial surten aquesta nit
cap a Bèlgica els Reis, a dos quarts
de nou
Al ministeri d'Estat manifestaren
que el cap del Gabinet diplomàtic senyor Espinosa. I el secretari particular del ministre, senyor Aliseio, anirien aml> cl ministr».
Aninm amb els Reis r.ls marquesos
de,.Viana i Bendaíia, les duquesues
-de San Carlos i Reman Niifiez. el general Müans del Bosch, el tinent coronel Ellzakle i el secrétiirl de S. M.,
senyor Torres.
Els Reis arribaran a Sant Sebastià
demà. a les deu del matL
S'estatjaran a l'Hotel Cristina, 1
a les 3'20 de la tarda sortiran ca$ a
Hendaya, on pendran el Uen belga
que els conduirà direcïament a BrusseUes. sense entrar a Paris.
ELS RESULTATS ELEQ70RALS
El ministre de la Governació ha
manifestat aquesta tarda qae continua sense rebre dades definitives I
completes del resultat electoral.
—•Precisament — ha dit el duc d'Almodóvar — s'iian de celebrar encara
eleoclons en bastant de seccions.
Creu el ministre que Ona Uesprés del
dijous no es tindran les dades completes.
Avui sabia que el nombre de diputats lliberals triomfants era de £27.
A Orense continuen el» incidents,
puix alguns jutges ban detingut
peatons que duien les actes dels escrutinis.
hes autoritats actuen per a depurar
responsabilitats 1 passar el tant de
culpa als Tribunals.
Ha afegit el ministre que el senyor
Ossio ha triomfat per La Guarda.
•El iriinistre ha rebut la visita del
duc dUernanl, derrotat a Eíbar. el
qual anà a protestar contra suposats
atropells que contra ell as cometeren.
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panya, per a simbolitzar en V. M. la
pàtria mateixa i per a creure que
l'exaltació que ens inspira la defensa d'aquesta contra la desfeta de la
hisenda pública pel desgovern. és
també exaltació i sacrifici dc lleialtat en defensa del solL
L'altíssima inteHlgòncia de V. M.
no necessita cap aclariment d'aquest
fort com necessari combat.
Aabem de celebrar. Senyor, allà
« la ciutat de Santander, una Assemblea nacional d'elements contribuents.
Digneu-vos, Majestat, passar la vista
per la relació imponent de societats
concurrents ia tot Espanya, des de
la Federació d'Associacions Patronals, la Confederació Gremial Espanyola l el Foment del Treball Nacional. a les més humils entitats dels
més allunyats i oposats Uocs de totes les «províncies». Vegeu, Senyor, la
colossals importància de tal manifestació, convocada sense més termini
que «1 d'uns pocs dies. i sense més
autoritat que la modestfcstma del Circol Mercant;1, de Santander, i V. M.
apreciarà que davant tan espontània,
tan un ànim. tan poderosa i completa
representació nacional, faltra. la que
apareix com a legal, la que fabriquen
amb llurs arts 1 procediments de més
d'un segle els funestos polítics espanyols de tots els partits, hauria d'empallidir avergonyida. perquè llnr
obra infecunda, inconcebible, donades les exigències d'aquests últims
anys. ha estat prolestadà en tots «Is
àmbits d'Espanya, que cada vegada
no^a amb més energia, amb major
unanimitat, que siguin llurs diputats
1 senador» veritables els senadors i
diputats que imposen al nnsamont i
la desesperança de la nació els poders reunits del comandament del diner dels professionals de la política.
L'Assemblea de Santander, senyor,
com la d'Agricultors, que j i esmi
sumant-se a la nostra sagrada i forta fusió de comerclanti i industrials,
éa a dir, tota l'Espanya que produeix i paga, per a sostenir a la que
so produeix, ha manifestat que estem al caire esfereïdor de l'ablsme
de la peracló, 1 que si hi calem
Ja sense forces, els que per Ucl
política i social, representem l'única c o s í fòrta 4el contrapès dels
extremismes insensats, no hi haurà
salvació "oossibla per a la nostra pobra pàtria.

En aquest convenciment dolorós, en
aqw!»tfl
acoradora seeuretat.' ha
acordat crear un organisme de defensa 1 ha encomanat la seva orientació a aquest Directori d'homes modestos, de treball, d'homes no polítics, d'hotnes que inspiraran segurament a molts professionals de la política somriures despectiaíi, oer.) homes amants d'Espanyo 1 del seu Rai.
que estan amatents que l'Assemblea
<ïe Santander no sigui una més de
les moltes que clamaren en el buit.
com ho estan també que no serveixi a n l n g í . com serviren altres, d'eecaló per atènyer ambleiosament 1 ar
terosament tota mena de poders i
dominis. 1 el Directori. Senyor, conscient de l'enorme responsabilitat 1
L'ASSEMBLEA MERCANTIL
dificultat
que això representa, ho ha
<Prop de la Presidència una lletería
En viòta que el Directori .de l'Ascon^ un immens sacrifici qua
í-r.ia posades les taules al passeig; semblea Drlercantll d'Espanya no ha acceptat
lels manifestants es va destacar un estot rebut en audiència pel Rel. per l'imposa la pàtria
). el qual dirigint-se a aquell lloc mediació de! majordom del Palau,
Heu's aquí. majestat, les conclu'petí el fet del carrer d'Alcalà amb ha elevat a S. M. el següent missatge:
| Elipa.
«El Directori Nacional 1 Associació sions definitives de l'Assemblea.
En poques Unies es .condensen les
No va quedar ni una taula nl una Local Lliure del Comerç i.de la Inm t t que no fossin desfrovedea.
dústria de tot Espanya, per acord de aspiracions d'Espanya manifestades,
El-i homes que han fet carrera per'L'inspector de vitfilàncíia, senyor l'Assemblea de Sanfender. com el prirapaso. amb algú is agents, tractà mer dels actes públics, es postra res- sonal del governar en uns o altres
l'evitar la destro^, perft un dels ma- pectuosament davant la sobirana ma- partits, tenen fnüjans sobrats d'atenJifestante l i donà tan fort cop al cap jestat del seu Rel, en la bondat 1 dré-Jes 1 no poden trobar fosqUedats
una cadira, que aquesta es va justícia del qual xifra ja el pals d'or ni dificultats en son breu però sufl
«icar pel seient, l l'inspector, qui die la seva única I última esperança. cient programa de reivindicacions.
írtanyta a la primera brigada, cnlNo pretenem nosaltres, ho jurem
Perdoneu, Senyor, que potser per
« a terra ensngnat
pel nostre honor l el nostre amor a
primera
vegada
es
pronunciïn
en
El» agents que l'ajudaven, per a de- aquesta cambra, que 6s com sagrada Espanya, altra intervenció en la seva
•fnsar-io. van treure les pistoles i per
a tots nosaltres i lia de ser-ho per obra que la d'assonyalar-los el que
~-spararen méí de vint trets contra a tots
bons espanyols, paraules han fet I és indispensable conèixer,
manHeitajíta. üa quals es dUper- de rudaels
sinceritat que. possiblement, però sl s'strevlssln a dir a Vostra So""en en diverses direccions
un d'ells, paleta, cognomenat Ro- haurien de tatxar els rigors protoco- birana Majestat que no hi ha forma
viable per als remeis que presentem
niela. va rebre una íerida de bala Urls.
No estem exercltats en certes dis- 1 exigim, oferirem resolta ment al
s'. pl'.
ciplines cortesanes i necessitem de to- soll la solució respectiva 1 ens agruparem enton drt nostre Rel. d u
« * « s Indlvldt» resultaren també ta l'eugusta indulgèncio de V. M
En canvi. Senyor, quan la faUàcIa posats a fot, contra totes les altres
— ^ j b l'automòbil del senyor Frank- l els egoismes desatentats del món fórmules 1 Ktmbots del poder, l'es" f m fou recollit rinapector Trapaso oficial polític que us volta sembla pantós fracàs (kl qual contempla
conduït a la casa dp socors ded car- que s'entesten n desesperar els con- espantada IT.spanya que h asabnt sorer d'Olozaga.
trlbneots. llançant-los fora de tot frir la catàstrofe del Rif
wure l-auto els manifestant» camí de legalitat, nosaltres no neces- , Perdó, altra renda. Senyor, humil^ d r e g a r e n , trencant-U tots els vl- eltem altres mestres de patriotisme, ment. Ais reials r^u» de v M . —
nl altres consells de prudent tempran- Pel Directori Nacional, el president:
Da amocamla d* draps qae baixava ta que el nostre veritable amor a Es- Manuel Solé.»
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tat? per per la catàstrace del Mamat,
DETALLS
•Fa conelderacions de caràcter «st»
LA MANIFESTACIÓ OBRERA
Madrid. 1. 5'ia tarda. dístic. i en dedueix que les forces de
les esquerres han augmentat més de
A la Plaça de Castelar. el dlputrt 9*00 vots des de l'any 1920 a la data.
senyor Bestelro ha dirigit la paraula en tant qu» els monànjukrs ihan disois manifestant», dient que la unió minuït, perquè si bé és oert que la
constitueix la força, i que els mo- escisió dels maurlstes ha perjudicat
ments són molt crítics per a la na- la candidatura de d netes, s'ha d« teció i per al parthk
nir en compte que Uutíbé les esquerLa minoria socialista portarà al res han anat dividides a la lluita
Congres les peticions que elevem ol j electoral.
Govern.
Pel que es referebt a la resta d'EsDlrigint-ee després a Largo Caba- panya, d i u que mereix assenyalar-se
llero, diu que estaven completament la victòria dtm separatista català a
compenetrats, conslderant-lo com un Barcelona, amb 15.000 vots. Es una
company de minoria, puix el seu entrada una mica parençosa en ascetriomf havia esta»., Innegable.
ns, a la qual es poden posar comenDesprés. Cordero j altres diputats taris un xic semblants als que fa
socialistes s'han dirigit a la casa de LA VEU DE CATALUNYA.
sooora a visitar els ferits i inlorEls to dlputots del partit reformismar-se de llur estat.
ta, condemnats fins ara a mitja dotrePosteriorment ban vtettat el dlrec- ' na, fan esperar d'aquesta minoria una
tor de seguretat per a uemanar u la major activitat de la que ha demosllibertat dels detinguts.
trat en amerlors Corts.
Dissolta ja la maniXesiacló, ban es«La Llbertaü. censura les dues "jodevingut no Us incidents.
tes observades en aquestes eleccions;
ü n grup nombrós, al carrer de Fer- la compra dc vots i el retraïment dél
ran ei Soni ha detingut un tram- í0 per cent del cos electoral.
via, impedint quo continués circulant i obligant als viatgers a batxar. j No obstant, diu qne el país s t a
pronunciat per la política lliberal. I ,
El mateix grup, el carrer d'Horta- referint-se a les eleccions de Madrid,
leza i Plaça de Santa Bàrbara, ha afegeix:
fet parar altres tramvies, recordant
als conductors i cobradors el com-' El triomf dels 6 socialistes, que
pi ornis d'assooiar-se a l'atur durant junt amb tres dels canoldals que pt*
srocinava ei Govern, d senyor Sacns»
la manifestació.
tàn, representant de les classes merDos conductor.^ abandonaren ris fns, i els «enyor Garcia Molina 1
cotxes 1 han estat portats a pes de vaiamll, han de representar la caplbraços pels raar.lfetant. entre acla- ial dol regne en el futur Congrés,
macions, mentre altres manifestants quina significació l&l
es dedicaven a apedregar cis tramDonem-li la justa l adequada. No
vies detinguts, destroçaru-.lo» produint una gran confusió ente els vlat- és l'afirmació d'una política, «1 progers, els quals els han abandonat nunciainent a -favor d'un sistema,
d'un règim. E i s mateixos socialistes
cle seguida
ho reconeixen així. Es eenzUlament
Han acudit forces de seguretat de l'honrada, la eincera i enèrgica macavalleria i infanteria, practicant al- nifestació d'un poble qu$ odia 1 imgunes detencions.
perialisme, que ànsia la pau, que
A dos quarts de dues de la tarda anhela la iniciació dtma era de res'ba reprès la circulació de tramvies. generació, amb la sanció de les resA les dues de la tarda continuaven ponsabilitats dels homes, dei desastre
estacionats en elsi punts estratègic? del Marroc i del desastre de la Hiforts retens de polida 1 Seguretat, senda pública, lleu's aquí les ensedlnfaneria i cavalleria.
nyances que ofereix el resxAtat do
Els obrers, seguint cl costumi dels l * - eleccions a Madrid. Que les reanys anteriors, marxen aquosa tar- chlli el Govem i do ÍCÍS desaprofiti ei
da al camp a celebrar la diada.
voi viure amb la confiança del pals.
Durant la manitestació, l'aspecte
Es indubtable que aquest Covem
de lo capital resultava Interessant.
Gairebé DO es veia un sol automòbil començà a actuar en un ambient fa»
motocicleta o carruatge particular I vorable, assistit de l'opinió pública,
de la seva confiança i , ço que val més.
Les botleues eren tancades.
d s ferits a conseqüència de l'inci- de les seves esperances. Després, t
dent del passseig de la Castellana, cal dir-ho «tub franquesa, després
vingueren certes intromissions, hi hasón els segtlents:
alguna concessió, timidesa. JaL'Inspector do policia don Emili gué
1 l'ambient favorable perdó inTrabazo .que sefraix ferides al cap, hllitat
erosions i contusions a dlvcrse;-: tansltat i e« dissipà un xic.
pans del cos i commoció cerebral; de
«El Liberal» dm que el triomf elecpronóstlc greu.
toral dels socialistes a Madrid, alaL'agent senyor ILa Rosa. que so- niflea l'anhel de Topinió que es facin
freix ferida d'arma de foc. de pro- efectives les responsabilitats, i alxú
es corrobora més amb el triomf del
nòstic reservat.
L'agent senyor Gutlérrei. que so candidat de les classe-j raeicantils.
freix contusions i erosions, de pro Antoni Sac ris tan, que ha obtingut et
quart Hoc. puix aquestes classes han
nòstlc ileu.
Aquests tres han estat asMstits s propugnat constantment per l'exila casa de socors del districte de Bo- gència d'aqoestas respopsahilitats.
na vista.
Fla9 avui, afegeix, pogOé parUr-s»
L'Inspector senyor Trabazo ha es- de l'escandalosa i abusiva aplicació
lat portat a la casa de socors en de l'articla 29 per a fer d'ofid un
l'automòbil del cònsol de Guatamala, centenar i mig do diputats. De bracet s'ha vist entrar ai Congrés
senyor Framann.
A la casa dc socors del districte de aquests procuradors en Corts que v
Chamberí ha estat assistit l'obrer eren lliberals i conservadors, que seFrancesc Rayueia, paleta, de 25 any? ran acusador* 1 acusats, els que s
d'edat So fre-Ix una ferida d'arma de l'hora de la lluita s'oblidaron de llta
significació per a atendre a fluís
foc al pit. de pronòstic greu.
intereeos amb exclusió
(Els manifestants cremaren a la Cas- particulars
conveniències. Això ha past -llana on camió de la Paperera Es- d'altres
sat ja: la proclamació de diputats
panyola.
per Madrid produeix efecte contrari.
En el tiroteig, ultra els ferits >a esimentats aateriorment. se sap que hi
Espanya ressorgeix de les urnes
ha un obrer ferit de ibaia al' ventre i reacciona l oplnló, alllstantse a les
un n d , els quads no han estat curató legions que tenen per bandera la de
a la casa d» socors.
les responsabilitots.
A la Glorieta de Atociho, un r.op disNo estan desemparats els tribunals
solta la manilestaoió. un grup es va que apliquen les sanuions a i els juttrobar mü) un autonnSbíl ocupat per ges que InstnMLten diligències prèun metge i un malalt, els dbrers l'a- vies quo serviran de base per a sous
pedregaren, obligant a aftmnilonar-lo processos.
V•-.
als ocupants.
En l'horitzó s'albira el resplendor
de la Justícia. Es l'aurora d'un nou
COMENTARIS OS LA PREMSA
dia que posa una soluci 6de conUMaxlild, 1, 6'U> tarda. nmiat cn la història dels nostres de«E. Sol», comentant «1 resuHat de sastres.
les eleccions, assenyala la imponàn"El Imparcial» diu quo l'actitud
cta que Qé el triomf del; socialistes a dels maurina ha perjudicat eli canMadrid. :K1 qual ban contrlbuit Uim- didats monarquies, però seria Infiinbé elements que ras tenen què vau- cer desconèixer que el triomf del?
r* «mo el socialisme, coni són alsfum; socialistes ha estat llogat també «,
militars i una considerable port de estat d'opinió íavoraW* perquè; s'e-,
dasse mitja, que són ifeims partidaris xigeixin les «sopnsabüiiais.
d* què s'exigeixin leè xasponsabili·
Vol tenir ei pals la garantia gue
DE
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«EL DEBATÉ»
aiadrid. 1. f » nit.
«R Dehaiè» assenyala entre ífls aspectes interessants de la pomada
electoral, l'avançamient díil partit
a'Atclo Catalana a Baroeaona i el
triomf dr. l a L-andidatura del rapuUicà senyor Ayueo. a Burgo d'Osma, contra el senyor •Elorrit-ta. ai
tfaal aipoiava el vescomte d'Eza.
Heferlnt-ee al triomf dels socialistes a Madrid, diu que aquet aivaíiçament circumstancial del socialisme
està pracipltat per una sèrie de radfcul* refoones utòpiques que porta
ei de^oni'crt o3p seus Inttai*
Pèrò — afegeix — pesa encara poc
• I gru(j> socialista qu« va als escons
i3ei Gongré: està manc* taorfcé d'\ina preparació sòbda i d'una orientació ferana.
Oneja ara el ibanderl del control
obrer a Ks fàbriques, però no es
tracta eisó dtma (borda maniobra.
gÉben que no tia d'ixoplantarae, que
M t a n d'aoonsejfuir semblant con-

V E U DE

CATALTTNYa

sidència i amb assistència del geneDECLARACIONS D'UN PERIT
El Jutjat dw Chumberl, que eslava ral cap de la Secció d'Artilleria, seavui deguàrdla. s'hç personal aquest nyor Hernando, es verificarà la domati, imiuedlat^mvnt després d'oçór- nació ai capità de l'Anna don Virer els successos del passeig de la cens Buzón. de la fàbrica de Trübia.
del premi «Daou> concedir per a preCastellana, '9 la casa de socors on miar
mèrits dels caps i oficials d'Ars'havta pregat «SAistènda al mani- tilleria, que I I "ha estat concedlv
festant fetu Francesc Royuela.
A Tacte hi assistirà el personal de
.El Jutge., senyor Ponero. que s'ha
informa^ al moment de que la feri- la Secció amb uniforme de eahv.
da no" era tan greu com s havia supoAL SUPREM DE GUERRA
sat, ha procedit a l'Interrogatori de!
Avui s'ha ocupat el Suprem reunit a
ferit, que eS trobava cticra bastant la vSala de Justícia de la inspecció jutrastornat per l'emoció i s'expressa- dicial de diverses causes deTMarroc.
va amb certa lincohereucla.
La relativa n TAerodrom de Nador
Royuela ha declarat que encara ho fou sol·licitada per un dels consellers
es donava perfecte compte de l'ocor- togats. 1 per "dit" motuf no recaigué
regut. SolsmeDt recordava qu» anava acord.
a la manifestació. Junt amb l'ahandeAquest és esperat amb veritable ira.
rai dels paletes, quan s'aproximà a paciència, no sols per soUicitar-se
la vorera on es trobaren les cadires per al fiscal de Melilla, seynor Sàn1 les tauler per a la venda de cerve- ohez J^edesma. dos mesos d'arrest 1
sa dé la botiga que a'navia negat a correcció disciplinària per als jutges,
sinó perquè de la dita determinació
tancar.
Emf» ell i el ctjmbrtr s'ha iniciat depèn que s'exlgeLxi 0 -no al capità
una discuseiç. en demanar-li que de!, | Pemàndez Mulero respónsabllitat cixès de,servir j s'unís als manifestants vil per la pèrdua del dit Aeròdrom.
com ho feien els altres obrers.
| la qual s'eleva a més d'un milió de
En aquell momest. quan mtres pessetes
molis obrers shavtçn congregat entorn dels qu» discutien, na calgut un
dels veiltodors. treocam-se e l marbre R i f a
cb Madrid
El cambrer ha protestat'l slha produït-alguna confusió, en mig de la
Premiat amb 1W.000 pes atès
qual ha sonat un tret, j s'han enarS0.Í98.
Madrid. Oviedo i Màlaga.
borat cadires 1 bastons. •
NOVEL·LISTA ALEMANY
Premiat amb 60.000 pessetes
Davant d'ell han donai un cop de
lla arribat a Madrid el cèOabre no- cadira a unl senyor que tractava de
29.75r). Barcelona.
vel·lista «Jemany Tomàs Mann.
posar pau i que ha caigut a terra
Premiat amb 10.000 pessetes
Donarà dues conferències al d r c a l ensagnat (segurament el «e'nyor Tra
37.378. Barcelona, Càdiz i Madrid.
Alemany.
P9ZOJ, i un individu ben vesilit s'ha
posat darrera M'un arbre proper i ha
Premiat amb 10.000 pessetes
L'ENFONSADA DEL MAURI8ME
21.47C. Leon'. Badajoz, Sani Feliu
S'atriboeix ai c«p del partit social començat a fer dispars de revòlver,
de Llobregat i Barcelona.
Pòpular unes paraules qu han estat ferint a ell.
Rayüeln, malgrat sentir-se ferit, ha
molt comentades.
Premiata amb 1.500 pessetes
Ouan «d senyor Ossorio va saiber els intentat anar cap el que disparavaa,
I . 633, Madrid, Jaén. Barcelona i Vaperò
he
caigut
desmaiat.
els reaultats munèrics de lles eleclència.
I no' recordava resmes .
cions, digué que havia esdevingut
Calahorra, Barcelona, Madrid
El ferit després de curat a la casa i 20.865.
l'esfondrament de -la Comandància
Marchena.
de socors i de prestar declaració dadel carrer d'Alcalà.
35.922, Huelva.
Amb aquestes paraules, l'ex-mlnis- vant del ju'ge de guàrdia ha estat
I I . 402. Màlaga, València. Madrid i
tre m auris ta reiterà el seu criteri de traslladat a l'hòsplral de la Prim- Los Barrios.
què cil partH- maurtsia ha acabat com césa.
556. Huelva. Jaén, Granada. Barcea força política, puix ès sabut que LES PROPOSTES DE RECOMPENSES lona i Talavera.
al Centre general maurlsta està do22.727. Tineo, Sevilla, Baraalona,
iMadrld, 1, lO'SO nit.
mlcMiat en el dit carrer, £1 fiscal que ha estudiat les pro- Madrid 1 Huelva.
1.068. Madrid l Sevilla.
CL PAPER
postes d'ascens enviades recentment
15.169, Madrid, València l SantanPer Reial ordre del, ministeri del al -Suprem de Guçrra i Marina, per
Treball s'ha disposat que tota con- a la seva resoluçió. fan posa. segons der.
36.722. Barcelona.
cessió atorgada pel mateix per a l'en- sembla, que es désetiml la quasi to18.596. Barcelona, Salamanca. Ma trada a 'Espanya amb d^ni a la talitat de les formulades. Una exceppremsa (periòdica, mlliançant ^ pa- 'ció sabem que és la referent al co- drid i València.
23.866, Jetez.
gament de drets reduïts que figuren mandant Franco. El fiscal creu que
.2.M8. Ajramonle, Arenas, Jerez, V i en l'aranzel vigent, caduca als sis ha de resol-drç favorablement la promesos Jes de la fafa de la Reial or- posta. En el que fa referència al ple, t ò r i a Aguilà i Oviedo.
30.907, Ceuta.
dre d'autorització, quan el mateix encara no ha decidit, però la impressió unànime ^s'qve resoldrà d'acord
3.495, Madrid, Melilla. Salamanca,
[ dia es cemuniqui a l peticionari.
amb el fiscal.
Màlaga i Barcelona
DEFUNCIÓ
7.383. Saragossa. Gijón, Barcelona,
ftranada 1 València.
Ha mort a Gibraltar, on iresidia
CANDIDAT A SENADOR
fam a cònsol general d'Espanva. - S'assegura que ea compensació a
don Carles Saenz de Tejada 1 Croi- lés facilitats prestade» pel senyor Gazard.
rido Juarlsti en les eleccions del passat diumenge en favor del» seus com- Germanor dels Orfeons
ABSOLUCIÓ
Aquest mati s'ha personal, a pre- panys de çarwli^alura. singularment
sons milMare el conseller togat de en l'ejecció parcial verificada ahir
de Catalunya
l'Armada, senyor Vatearcel, acompa- a la •Fuente de la Teja». el Govern
nyat del seu ojadant senyor Molina pensa presentar la seva condidat^ra
a senador per Madrid 1 cas de no
I del relator senyor Berenguèr.El propvinem diumenge, dia 6 de
ésser a i ^ ò possible, per una altra
L'objecte de la visita del senyor província.
maig, toldrà lloc a la ciutat de Reus
V^alcarcel a presons «ra posar en coel I V Aplec de la Germanor dels Orneixement del capità d'Intendència
feons" de Catalunya, que celebraran
ELS
BUOALLALISTES
senyor Bremont, el veredicte recaienguany els orfeons de les comarlEntre
el?
elements
conservadors
es
gut en .la causa seguida per exisques tarragonines, sots el patronatge
tència d'im fons particular ai d i - comentava aquesta tarda el fet que de la Mancomunitat de Catalunya
tan el cçmte de Bugallal com els
pòsit de remunta d'Ecija.
Fendran part en aquest. Aplec, que
Com es recordarà, rn la dita cau- seus amlçs pólítiçs. hogin romàs ahir promet ésser un dels més importants
sa, en la qual el conseller senyor ! 1 avui incomunicats amb la provincià que haurà celebrat la Germanor, els
Vcicarcei actuà com a jutge instnic- i d'Orense.
orfeons següenls, formant" un contor, e* trobaven encartats 18 m i l l - ' Es d'.ma el cos que J'ex-ministre junt de més de 700 cantaire»:
consen-^dpr
que
rjo
tenia
lluita
per
tars, i un d'ells era el senyor BreOrfeó Falsetà, de FalseL dirigit per
haver-se fÇW^1 & sèV contrari, pro- Mossèn
mont.
Gulvé: Orfeó Soldveclamat aqjlest çls efectes d'impedir llenc, deTomàs
Solivella, dirigit per mosSUPOSADA CARTA D'EN OASANE- l'article S?, no Ungul la menor diFrancesç Domènech: Orfeó MpntLLA8
ficultat ni en el curs de la seva elec- sèn
blanqul. de Monlblanch. dirigit, per
Madrid, 1; 9'15 nit. ció ni del sçn resultat.
lEls periodistes han visitat aques- i •Aquest? Iricorounicaçió. no sols serà En Josep Vendrell: Capella Selvata
ta tarda el president de l'Audiència i per la sçva elecció, sinó que és exten- na, de la Selva del Camp. dirigida
de Madrid, per a preguutar-Jl si ha- siva també eh • "el que es refereix a per En Felicfà Cogul-, Orfeó Reusenc.
via rebut la carta de Casanellas pu- ; la sort que hagin tingut sis amics de' Reus. dirigit per N'Estanisiau Mablicaa per «Las Moticlas», de Barce- seus que lluiten per la mateixa pro- theu. l l'Orfeó Tarragoní, de Tarragona, dirigit per En Joan Gols, qui
lona . .
víncia d'Orebse.
dirigirà també, en el magne concert
NI ..-1 president de de l'Audlèmcia
del Teatre Circ, tQtes les obres 1"*
provincial n i ei de l a territorial haROBATORI EN UN CAMPAMENT
cantaran els Orfeons tols Junts.
vien rebut etnblanl carta.
Des de Mel; 111 comuniquen que a
Com que un periodita ha insistit Dar Drius alguns moros penetraren
El mestre En Joan Uongueras, del
en la pregunta de sl podia desmentir- fa molt pocs dies al campament del Consell Permanent de la Germanor
la autoritzadament pel president de regiment del Rtih emportant-se infi- pronunciarà, en la segona part del
l'Audiència, aquest l i ha contestat:
nitat dy pales, aixades 1 altres ótilj festival de la tarda, un parlament
glossant l'obrà altament artística 1
— Com és natural, o almenys fins de trebbU.
fondament patriòtica dels orfeons àe
el moment actual, no he rebut semCatalunya
bl aní carta, i així poden vlstès aflrEL COMANDANT DE MELILLA
mor-ho: però ^s « e r que no put as(Malgrat Irs reosificacions del mlUna representació de la Mancomu
segurar si lla rebi* amb posteriori- nistre de l a Guerra es continua as- nlfat assistirà a tots el? actes d'atat a la visita.
*
segurant que el comandant de Me- quest important Aplec, com així
lilla, senyor' Vlvei. ha presentat la també el Consell Permanent, de la
DANYS MATERIALS
dlmi*sió del seu: càrrec per tres Ve- Germanor dels Orfeons de Catalunya
N'Eduard Verela de Seijas. de 00 gades.
en pes. i diverses 1 nodrides repreanys d'edat, amo de l» xocolateria
El que ha passat *s que el senyor sentacions dels nombrosos orfeons,
•Mercedes», (tel passeig del a Casteque Integren la Germanor que a m í
llana, on han ocorregut aquest mati Alcalà Zamora no l'ha admès.
.Se sap igualment que l'Alt Comis- llar presència a aquest acte i en
els successos ja comunicats, ha de
aquesta magna festa, tota arborade
nunciat al jutjat l'ocorregut, afegint sari, senyor Sllvela, apola l'actitud de passió t de patriotisme, de les
del
comandant
general
de
Melilla.
que l i cremaren SO sllions de mitnnostres cançons 1 del nostre art chobre, i l i trencaren 88 vaUladors i dos
ral català, tlndràn nova ocasió d'a
UN PREMI
marcs d'aparadors, calculant les pèrfermar un cop tnés llurs llaros
Demà.
al
migdia,
al
despatx
de!
dues en unes 1.790 pessetes.
ministre de la Guerra 1 sota sa pre- d'amistat l de sentir-se ben forta í

el nou Pnriament no «s , '. - - . i r ^ a
acomodaments fàcils, n l a oblits perdonaduts.
A •províncies» s ha de lamentar
l'absència de gran part del cos electoraj i ei sobomament pel diner. Aïro
pr'.iner «s pot remeiar amb la propaganda; quant al sobomomelt fóra
convenient que amb m i forta s'acudls al seu remei l un dels mtllors
podria estar en la Implantació de la
representació proporcional.
«A B C diu:
L'absten-i • a Madrid, de molls
electors demostra el divorci entre el
jiais 1 la pulílicu, puix aquí no «•» pot
pensar, com íiils ' •districtés rurals,
que hi hagi coaccions que allunyen
t \ ciutadà de les ume^.
Twtíbé rpconeix que els soclallste?
han rabut un reforç d'etaments que
no mllften en llurs rengleres.
Referint-se al resultat general de
las eteocions, «Hti;
IEI Govern ha aconseguit de S35 a
230 lloce, xifra exuaordinàrla en unes
de'cclons de (pacié.
^Than baralilai molt al Víiltont de
l'encastllat, flns a l moment de tancar-To. però amb «scepclí» de tal o
qual distrlcfe les eleocioas han estat
convlnguides, quasi tolt els caodida&s
d'oposiclO, ork-lalj l protegits, ho han
consentit
£ 3 realiLzen les coDvocatòrJes d'any
en any i als dos anys les més dísfante. i no cftstant, qualsevol üavem,
digui's com es digui .disposa sempre
de la majoria tan gran com «Jls vulguin 1 sense trencar la tradició 1 el
conveni, t a ficció electoral no té pretensions de finesa.
LA «GACETAs
Madrid. L 6'15 tarda
La •Gaoeta· publica:
D'Estat. — Disposant que a partir
del Zi d'abril proppassat vesteixi la
Cort de dol durant sís dies. meitat
de rigorós i meitat de mig dol, amb
motiu de la mort de S. A. R. la gran
duquessa vídua Lluïsa de Baden.
Disposant que a partir del 24 d'abcil
proppassat la Cort vesteixi de dol durant dues setmanes, meitat de rigorós
i meitat de mig dol. amb motiu de
la mort de S. A. R. el gran duc CíulUem Ernest de Saxònia-Weimar.
Reial d * r e l disposant que sigui
traslladada e Rlga la residència del
consolat de segona c4a«se d'Espanya
a Helslngfors.
Un altre traslladant a Basilea la residència del consulet de st>gona classe d'Espanya a Berna.
Reial ordre disposant a don Isidre
d elas Cajigas López, cònsol de "segona classe a Odefsa, per a exercir
els seus serveis amb hi mateixa categoria ai consubu d'Espanya a Alcàzarquivl
.r
Una altra disposant que don Juli
López Oi i van, cònsol de segona classe a AlcazarquKir, passi a continuar
els seus serveis amb la mateixa categoria al consolat de la naoló d'Odessa.
Una altra disposant que don Juli
I4pez Olivto, cònsol de segona classe d'Odessa, passi a continuar e!s
seus serreis. en comissió, a Tetuàn.
a les ordres de i " Alt Comissari d'Espanya al "Marroc.
De Guerra.—Reiai ordre cltenlar
disposant que les funcions que s'encomantoa l'Estat Major •Central, i les
que corresponguin a aquest ministeri, quedin delimitades en la forma
assenyalada en les regles que es publiquen.
D'Hisenda.—Reial ordre disposant
que des del* primer del mes actual
s'apliqui la segona tarifa del vigent
aranzel a les procedències de Panamà, Santo Domingo 1 Haití el mateix que a totes les altres "Repúbliques hispano-americanes, 1 que quwdln subjectes al règim actual o qve
en ei successiu £ estableixi per virtut iTacords comercials les del Bra•n, Estats Units 1 Canadà.

L'A

cessió de les Corts i ni tan sols ho
demanen amb sinceritat, perquè falta ia 'fe en ia reforma als mateixos
obrers.
No ohstaw Qo dissimula que aquesta vK*>ria *é valor i pot portar greu
perill, i , st>bretot, U sembla d'extraordinària gravetat, puix aquesta
minoria socialista pot presentar-se al
Congrèi «jítóntant amb propòsits Impurs la ibàndera de -les responsabilitats.
iBI fet «eria gravíssim perquè ens
temem que els polítics conservadors
i lliberals que van a consumir ies
futures Corts, s'obstinen en oposar
una íonljt i interessbO:i resistència
alls (Ivsigpt «ie (^usticla iracionaH. * i
aleshores! podriu donar-se l'escami
de veure als homes del socialisme
erigiul-se en nom del poble com «Is
suprems, sacerdots de la Justicla.
•So cal preguntar com entenen els
soci allistes ites responsabilitais l el
tifíallU>ai,(àtlic quíi Ien Uiirs lla^-ls
pren Ja paraiula jusUcia. Contesta per
tçw el senyor Prieto amb els seus
discursos en i es ipassades Corts i amb
les seves .plàüques demagògiques a
l'Aleneu, i encara fa tòmer majors
mals e1 probable .owurter». dels socialistes per a aquests flns amb altres ersonatges de l'extrema esquerra, que van a endinsar en c-i pròxim
Parlainénit: LerroiLX. Iglesias. Ayuso.
Moroell Domingo

tmitvper a treballar, com mal, cora
josos per a enaltir sempre més. i 1
«is seus nobles ideals afUsUcs V
triòtlca.
Sabem que regna a Heus
entusiasme per a la celebració d»
quest Aplec, amb motiu del qual
congregarà a l'esmentada ciflUrt
nombrosa gentada, la qual
d'arrçu de les comarques tarrago
oes.
Caldria que aquestes festes de
manor. que aviven i refan
del poble, sovintegessin i es pr
guessln. Res com elles, amb un ta
gran poder emotiu, pot contribuir,
dignificar el poble i a dobar-li el jeu
Ui profund i veritable de la, '
grandesa i de la seva llibefació.

La biblioteca
del doctor Barraquer
Tal com consignàrem l a .
temps, el qui fou ifluatre canç
d'aquesta Seu, doctor Barraquer,
deixat la seva biblioteca «1 nq
Seminari Conciliar.
Aquest meriüsslm sacerdot 1crlptor documentot, en especiaUit;
els seus grans talents i attlvltatl
exemplar en el conreu de la hisWr.sl
monacal de Catalunya, principaünenil
en els jorns subsegüents als sacrt.!
legs incendis de l'any 1835, orià recoJ
niht llibres i fascicles de gran imeJ
rès històric artístic i social per d d ^ l
cumentar els seus estudis, publicaiíl
en sis grossos volums. Aquefits IndiT
quen, ara en llur text narratiu, à n l
en llurs miütlples notes, -els Ilibï«l
que tenia a mà el senyor BarraqurJ
en la seva valuosa biblioteca popuT
lar: obres d'Història Eclesiàstica, i n
Arqueologia Sagrada,
Mdnograflejl
sobre renobis i convents dè Çaíalu I
nya. etc-,.etc. Tals són les aeccaori·l
que integren, gairebé en llur tòtali l
tat. I que donen caràcter a la blblio-l
teca d'aquell virhjóa i erudit canoa-1
ge barceloní. Com és de suposar,- tdl
ha també en elIa selectes obres'dfl
cièncis eclesiàstiques 1 d'asCètiça i |
mística. Forma un conjunt bibllogrà-l
fle de 1,200 títols, amb un sól m a n i » !
crit curiós* la rübrica del qual éal
«RelaclOn de la Causa — del Padrel
Maestro Fray — Froflta Díaz. < i ) a |
fesor — del Seftor Carlos n — - I
Aslmismo de los hecbizos que èeidiioi
dieron a esfe Rey».
. Tots els liibres en exceüent eslatj
de consçryeció. entre ells alguns del
rars.t curiosos i no pbes fete énqua j
demar amb cura per llur propietari,!
formen un conjunt orgànic. En algú I
nes pàgines hi ha notes • i observa,
cions marginals mannscrifes p t l "doctor Barraquer. principalment quan I
el seu recte i IBustrat Judici no es-1
tava conforme amb certes apreciacions allí llegides. En alguns llibre?
va posar llur propl«arI ftotès de flliació bibliogràfica de gran ' interí-1
Tota la Uibreria del sav.r capitular
en gairebé la seva totalitat, p í r no
produir duplicació, l»a estat entrada
4i la Biblioteca Episcopal del Seminari, «vetera novis augendo». En
segon plànol interior dels Ulbres'-enquadernats, 1 en l a . falsa portada
dels en rústica, s'ha fixat una etiqueta impresa i oriada, amb aquesta
llegenda: «Ex Biblioteca Perlllustrlí
Doctoris D. Caietanl Barraquer^ O
nonlci BarclnonenSte. (1839-1922).»
En restar barrejats, en llur respectiva secció, els llibres del doctor Bat^
raquer amb els del canonge Fogud,
Ripoll 1 Vilamajor, Corominas, Tor
res Amat. Vailet i Vilarrasa, Uuri
etiquetes» eXlibristlques contaran, s
•mans de futurs llégidors, lagraíment
de la Biblioteca Episcopal del Setnlnarl al que fou IHustrè catedràtic
del seu Claustre l donador monlM
dels seus llibres.

S a r d a n e s
Pns Quants Joves del Centre ^íckAali*!*
del Poble Sec, cnulun- àc cot, rnm"í"5"
de la uoMn dqnsa nacional, la bella ÜB»^
na. tan ben cantada per un delí <la'5r„
ITÍRÍ mestre», l'insigne Maragall, o ' o »
proposat catalanitíar aquesta potintaB 1
irada de nostra estimada Barcelona, m ^
del* setu més típics a»pretès ; ler «jníi»^
i 'estimar !a nostra dansa.
Per ai»í> els manca el »0««e ajut. n» ° * '
torlal, solament moral. I coïa'. . direu i'»1'
sctuiil.- Assistint als enienyamenti, aprencaa baUar-Ia si no eïi sabeu; ajudant lo" "
en saben, fent saber als ««orés amitf" o ^ í l
goes que al Centre Naciooalista del ^ *
Sec s'ensenyen sardane» tou els . d ' P " ,
i divendres, de set a nou de la »«B«. 1
els diumenges al mati. d'onze a una.
í'assabenta a tocs el» fat sçntin ':'BÍ£.
tia per la nostra dansa qoe comença*' ^
dia 6 del corrent, de qnAtre a dac * J *
tarda, tiadr* Uoc a la JovOMM MadoMbf
ta cPao Claris. (Comte de l'Asalto, A
cipaU, completament de franc, os e o » ^
ric i • pràctic sobre l'enseUyamesX dr-sasp'
ses. ela qsala coattisaaran tots d * A**
menges a la matrrra bora. • c*tW <>v
prafesaor.
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c a t a l a n e s
Penedès

VULAfRAN'CA. — L'Estació Enològlca de Vilafranca del Penedès, secció
E^pecíalitzala de ViI iCmferèncta de les 030 de la nlti dTEnsenyaments
ticultura i Enologia, ha publicat la
convocatòria seguèht:
t a vlofért» det senyor Florensa " | «Aquest Establimènt donarà tm
[lÈÍ candidat catalanista patrocinat curs breu intensiu d'Enologia, per a
er Acció Oèj-dait«na. don uMamMl aquells víttvinicultors, conreadors 1
n-ensa. esta r«i)ertt moltes i valuo- comerciants de vins que no podent
o {éSicitacions pçr Ja victòria que allunyar-se per mòlts dics de llur
btmffue diumenèé 1 que el portarà residència, desitgin perfeccionar llurs
é^set 'Wrm 'defètóor dels iirferes- coneixements en un Centre especia|s de tleyda a les Com d'Espanya. ^ litzat, aprenent i practicant en curt
espai de tètfips e'ls principis i moLa (Menció del aanyor Macía
Ha ipifedutt molta indignació a tot derns procediments d aquesta Ciència.
La durada d'aquest curs serà de 10
pytli. i especialment als seus amics
la' ;(í««ictó de que 1 fou víctima cl dies consecutius, comentant el dia 11
Imputat a (Corts iper Borges Blan- de juny pròJdm. Es destinaran vuit
Uuag. *! qual es Irobava a figueres. hores de cada dia feiner a aquest
I^oiant les. candidatures a«ionomis- 1 ensenyament, distribuïdes en:
Conferències teòrico-pràcliques.
per aqtioUs districtes de Girona.
Exercicis de degustadó metòdica de
L'actitud dele l i berals
viris.
,
'fes objecte de molts .comentaris el
Pràctiques d'anàlisis comercials dels
discurs- de 1 l'cx-regidor lliberal don vins.
iTere Gaadro, el qual va .pailar al
Pràctiques de bedega.
míting -'de dissabte en apol de la ''auViiiites a. dthportants InstaUacions
didtura lleydatàna del senyor Fio. vinícoles d'oquesta vila I d'altres po•Tensa, censurant severament l'acti- blacions.
l u d dels lliberals qu?- van abandonar
Per'a" assistir al dit curs haurà de
jÀcció iLlejvlafaiia per anar a defen- sollicitar-se del director de l'Establt[air 3a canidatura del reformista se- ment abans del primer de. Juny. mitntor Dualde.
•fectitud d ü sen\-or Castro ha cs- jançant' simple carta, en la qual l'inJtat molt cloglada.puix va saber veu- teressat indicarà f l nom i lloo de
Irc el convenia a L·l^yda pér damunt residència 'edat. si és vitivinicultor.
•de rahdicació dels seus cor-religio- elaboradof o comerciant • en vins, i
si posseeix estudis especials en la
In.ariS.
matèria o algun títol acadèmic: aques. Banquet a En Florensa
tes dades d altres que es creguin conS'està organitzant «l banquet de la venients, hauran de fer-se consw,
Ivieioria de l a candidatura dei se- a fl de disposar agrupacions dels
Inyor Florensa. No se sap encara l a alumnes que es troben en condicions
|«jata flaa ní í l lloc de ia cdobració. de capacitat anàlogues per a certes
pràctiqus que es realitzaran coUec
Diari que cessa /
tivament.
'Ei aiari «El POMe-. nascut per a
El nomfero de places serà limitat;
Idefensar l a candidatura d ^ senyor
iFloíetisa, coih -a <>rgan electoral coL a Sagarra
Imú .dels (partits que. integren Acf ió
lUeydalana, s'ha acomiadai dal püIGUALADA.—-Ha pres possessió del
1 blic donant ^>er compliria l a ' sèva ' jutjat de primeia instància i instruc|missló. atob .la "victòria del popular ció, 4'aquest. partit don Josep-Gómez
| candidat. Com que ahir fou venu- Dagano, qyc havia exercit igual càrIda tota l'edició a lleyida sol, stuí rec ai partit judicial de Durango. De|l»ffut de fer una nova tirada per ate sitgem que l i sigui plaent restada, a
|pohles del. districte.
l'ésmehtal honorable senyor.
—En ia diada de-Nostra Senyora
Altres noves
de Montserrat- aparegué éndomassat
-S'iia ertat una escola mixh'a à Or el balcó Cónsistoriaï. lluint '}9 ban| ledo. a càrrec d'un mestre. ,
dera catalana en honor de la Patrona
— Ha estat nomenada mestressa di- de Catalunya.
i rectbra interina de "llEscola Gradua—Han terminal amb hon èxit els
da d'AbíiacelIes. Na Bbnaventura sants exercicis que s'havien organitI Esc^ipaater.
za'., per a senyores i noies òbréres del
Patrònat de Joventm Seràfica, i diriSubhasta de les obres de l'Hospital gits
Tier l à càlida paraula de] fervorós
de Ltoyda
. caputxí R. P. Tomàs de Barcelona,
Divendi·efi serà celebrada la subhas- a l'esglésta dc les Rnds MM. Escolàta de JeS obres de l'Hospttal que la : Píles:
MahcoinuíUtai de Catalunya construirà a Oèyda. Serà prEsidida par don i —La delegació local de l'Associació
Romà Sol, president de la Diputació protectora d'e l'Ensenyança Catalana
i Çonseller, ccàn a representant del i l'Ajuntament s'han adherit a l'homenatge que Catalunya prepara a
| da la Mancanrunitat, senyor Puig i rinsigue
pedagog Mn. Baldiri Bexach.
CadafaGfl). . i pel doctor Esadella. Con—•Mori la setmana ipassada la piaeeller de Beneflcència, e nnom del
senyora Pilar iPuget i Grasies,
| CònseU del qual forma part com a dosa
vídua que era de don Eduard de
titular lè Beneficència.
Jover i germana dels coneguts procurador i advocat don Caries 1 dón Joan.
als quals, com a tota la família,
acompanyem en son just sentiment.
—^Diumenge passat tingué Hoc' a la
T A R R A G O N A
parròquia de Santa Maria la festa
de Primera Comunió, cantahl-se durant>la missa escollits moteüs. A la
(Con/erincia de les 9 de la nU\
tarda hi hagué rosari, trisagl cantat,
sermó i repartiment dèls recordatoris
Conferència
de la festa.
El savi canonge d'aquesta Sou, docIgualment a l'església de Nostra Setof don Isidre Gomà, ha donat una nyora de la Soliedat feren la primera
conferència al local dc l'Acció Cetò- Comunió algunes nenes del collegi
lioaf de la Dóna. sobre el 'tema: «La que dirigeix la senyora donya Dalflna
lltülgia l'art"Sedós, resulta ni un acte comprenedór. ..
...
Altres noves
— Sense cap incident s'efectuà en
S'ha possesslònat dei seu càrrec
d gwieral de brigada don Alíons A l - i aquesta ciutat la votació per Telecció
caina, efl queí, per aibsència del ge- j de diputats a Corts. Fou tota a favor
neral de divisió, govenuulor ml·li- de don Manuel M. Girona Feruandez,
lar, s'ha encarregat del susdit Go- tota vegada que el contrincant don
Josep Ruií GasamitJaua va- retirar-so
Vent'
,
dos dies abans mitjançant una íulla—.Atmb motiu del primer de 'Maig, manifest.
s'ha f a feista en molts comerços 1 In—Operacions realitzades per ja Sudustries. Els obrers toan aprofitat l'o- cursal de la Caixa de Pensions iper a
' caaió d'anar a massar el dia ad camp. la Vellesa i d'Bstaivis durant l'Ultima
Cobraments. llT.lO-i'U pesI
— Passat demà, debutarà la com- setmana:
setes: pagaments, ll'3.96i'51; llibretes
panyia d'opereta. GranierfcMarchetti. noves, 16.
—^.Els oqúips de l a Unió Esportiva
—"En el pròxim concurs d'obres d'ede T a r r « o ò a 1 ei Glub Daportíu Tú- ducació musioal que organitza l'Ate[' Tia. de Vàavella, jugaran demà, inau- neu Igualadi h i figurarà la concessió
g u r a t ei camp de ia Societat Es- d'un • premi de 50 pessetes ofert pér
portiva de Salamó, dlaputant-se una l'Ajuntament de Barcelona.
magnifica copa, ofrena del diputat
nacionalista eledte. don Eduard RecaL a Costa
sens..
PALAFOLLS.—En aquest poble el
- t n . è i - p a r t i t Jugat p*l Gimntelic resultat de les eleccions ha estat el
dc Tarragona i l'Avenç de Barcelo- següents , .
Senyor baró d». Güell, 184 vots.
na han guanyat dl^ primers per
bVi. p à i . « dos.
Senyor Milà, TS.
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S A B A D E L L
Antoni Vila Arrufat
L'Antom Viia Anulat, un del&
temperaments més «Olius que tenim,
treballador i entusiàsuc, sincer i madur en la..seva ob^a. la més esplèndida ' del nostre moviment pictonc,
se'n va a Itàlia. Itàlta^la del somrís
crepusçular dels segles, que encara
ens sembla, allà en & ii#hyama. que
es deixondeixi •amb el somrís tremolant d'una albada
Itàlia, mare dc totà ho&ltrés, encara ens atrau i encara ens captiva:
la Venècia' carnal,' augusta i pagana
del Renaixement, ajnh- Ja cintura
deslligada i els cabflls pesants de
perfums; la Florència, masUca i torturada del Boticolll; la Siena. mística per excollèucia. La Itàlia dels
Cellinl, encara e^ un mot ihàgic que
ena encii»; Itàlia, eix del Méditerra
ni; Itàlia renaixenuista. feta d'escuma i dc roses i perfums, és el graner espiritual del Medjtdrrani. Gèrmens beneits, prometédòrs de magnes coUi^s futures. Ai! el que pot
tenir l'esperit assaonat pcf ,a retreli la seva gràcia, q u e ' é s albor»'llevor i plugeta benfactora, ventijol i
solei amorós.
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El partit popular italià
Com s'ha produït la raptora amb els feixistes

Tanmateix ha estat un fet la rup- Tofihom sap que al partit popular ja
tura entre feixistes i populars, a no -té el dret (fanomenar-se partit de
conseqüència del congres tingut dies massa.»
- passats pel partit popular a Torí.
•El nostre camí està traçat: manMalgrat els desigs expressats per al- tenim ferms tols efls nostres princiguns significats feixislcs d'admetre pis. No trafiquejarem amb ningú
tot seguit la dimissió dels ministres tina part de les greus responsabilipopulars, l'actitud reflexiva de Mus- tats d d moment. La reforma electosolini féu concebre moltes. esperan- ral ha d'ésser implantada: poc ens
ces que seria evitada la ruptura des- importa que bo sigut i>er llei o per
prés de les explicacions que l i do- decret. Els homes de govern inscrits
narien els parlamentaris populars so- al partit popular lliuraran al tp-reübre l'abast dels acords presos a Torí dent del Consell llurs carteres? Berespecte a la coUaboraçjó ministerial. net Mussolini va constituir l'actual
Aquest parànteed d'una setmana fou govern en tir«> hores; si ara s'esdraprofitat per un i altre bàndol per vingués una crisi, seria resolta en
a reàütaar una sèrie de gestions pri- una hora. Tota temptativa de comvades encaminades a suavitzar i«a plot i d'opoàoió .parlamentària anidiscrepàncies de criteri. Mentre els ria seguida de ia immediata dísóo.
populars s'esforçaven a mantenir la lució de l a Cambra.»
-unitat del partit, transigint flns al
Aquest é s el llenguatge que ha memàTim compatible amb l'ideari polític aprovat, solemnement pel- Congrés reseut dels leixistes el Congrés pode Torí, els leixistes tenien també pular de Torí. No es tirada de discullurs entrevistes per a coordinar-se, tir idees i procurar una transacoió
La Itàlia t'espera al lluny, prome- poix entre els moderats i els intran- amS) els diversos parlüs que, COM el
tedora, arnb la testa, una mica de sigents h i havia disparitat considera- popular, estan disposats a contrtbuïr
a! ressorgiment de la Itàlia en tots els
cantada 1 la mirada vog^ D'ella en bles.
.
.
.
ordres. El que volen els feixistes ,és
tomaràs" més viu, i la teva obra, jove
obediència absoluta, ja qual cosa
pintor, i>ortarà sempre més el seDon Sturzo ha sofert, aquests dies equival
a l a desaparició de la persogell de l'àuria encaixada 9imh els se- una doble ofensiva. Els elements de
gles i la terra florida. Les ombres la dreta dei partit popular i ds ele- nalitat pròpia dels partits d'ordre
dels mestres conviuran-amb tu; Ve- ments de l'esquerra del feixisme, d'Itàlia. Tan intransigent s'havia
nècia «( tomarà una mica mès car- coincideixen exactament que aqu?st mostrat cl Congrés de Torí envetis
nal, i Florència posarà damunt la il·lustre sacerdot sicilià havia da .61 íelsiame. quo motivés ,1a irritaeïó
carn calenta una humida rosada de desaparèixer de la direcció del par- «tels seus capdavanters? El senyor De
tendresa. El cànit d'Italia és el.camí tit, per tal com era d l l'obstacle prin- Gasperi, ponent del tema de la. col·lade Catalunya. Alia. lluny dc nosal- cipal amb què es topava davant del boració al Congrés de Torí, deia a
tres, i dels nostres sòlé ï dels nos- mntu desig dels dos bàndols esmen- propòsit d'aquesta aiaitud:
tres paisatges, pots trobàr-hl aquest ' tals, de mantenir una estreta col·la• Hom fa observar que l'sprovaciò
nostre sol, aquest, nostre paisatge boració en la govennació del país, de la collaboració no 'és incondicioItàlia endins pots. trobarrhi.la" Oata, sempre amb el ben entès, però, que nada i hom posa de relleu Ics finalunya. Tu, jove pintor, ets tallat de ells. populars s'havien de subjectar litats amb les quals ve donada. Pero
la fusta dels que-triomfen. Itàlia pof completaimenl al criteri dels feixis- en realitat, això ha passat on tèts
ésser la teva lliçó 1 la teva llicencia- tes.'
els Congressos pel quo fa n la coltura. La Itàlia lluminosa i assenyalaboració amlb ds governs anteriors
da, espargida damunt un ,arc triomÍAquèst parèntesi d'una setmana va i havia de suoccir encara niés avui,
fal de telis, la Itàlia; mística i amo finir el dilluns dia 23, al vespre, tenint en compïiç que .el .goviera acrosa, lüure dintre el ritme folgal dc 'pel' fét S'haver En Mussolini tramès tua! no procedeix amb un prograla cançó; lliure dintre el cenyit sever una lletra al ministre pçpülaír senyor ma iprè\íament definit, sinó que crea
del Sonet, Itàlia floiida èn tants se- Oavazzoni, fent-li saber que accepta- l i • sava actuació, dia per dia. en l'agles 1 en tants beunés. somrient 1 va la dimissió qiie .havien presen- daptaiment. constitucional de la rt-voprometedora, augura i to&ada.
tat ell i els senyors VaSsallo, Gron- lúció feixista.ohi i -Mdlani, com a resultat del Con.
Interrogat també Don Sturzo sogrés del .partit popular a ToriWhite als seus amics
L'origen d'aquestes dimissions vc, bre la impressió que l i havia proA vosaltrçs, afnfcs' èscripiórs, que com so sap, dft l'acte ïealitzat peir duït la convocatòria d'En Mussolini
us reuníeu qn dia per a hrtitienat- En MussoMní de convocad e.Ia mlnis- a una reunió amb ds'ministres pujar-me, vagin les meves corals grà- tres populars a una reunió -per al | pUlars, digué:
cies. À vosaltres, qtíe Voülcíi amb to- diimarts dia 17 del corrent, per tal 1 «No puc parlar mancantme cleguard | atent' la Uautiola de Tèsperit de demanar-los ' explicacions sobre ,
Precisos d informació H que
i n'abranden la flanla athb róll amo- l'actitud que observarien després d d ' Puo ^
^
Congrés de Ton
rós do les vostres 'inyènciohs, selec- Congrés del partit popular. El triomf • Taal!tn tal com és en la set-a figura,
tes entré els sdéctés, pódrfà dir-vos, de Don Sturzo al Congrés, i les maniseya
\ en les soves
si no haguéssiu tingut aquesta feble- festacdons més o menys
menys isolades
isolades que
que ddiheracions de concórrer a la resa, tan humana per altra part, d'ho- es produireu, contràries
construcció
nadonal
integra conseral feixisme,
menaljar-me a mi, incodegut de tots provocaren una forta irritació
vant la personalitat d d partit popuentre
vosaltres, cavallers de l'e^erlt que els elements més exaltats d'aquest. lar.»
sou, mestres del vell dir i del recte
I vingué d dia de ia reunió ensols-secretari de l'Interior, senyor
pensar.' A Lluís Paroerissa, distingit El
Bianchi,. concedia intervius ea dos tre Mussolini i els ministres popusnyor, del. qual tific tan bònes refe- diaris,
lars, desenroffllant-se en uns termes ds
dient, entre altres coses:
rències, é l ' q u i amb mçs delit i amb
cordialitat que feren preveure una
»E1 partit popular no té ja un pro- solució
més entusiasme emprenia la tasca,
de. concòrdia. Com que per al
grama,
perquè
nosaltres
l
i
havem
gràcies en particular. El restaurant
dia 20 estava convocat el grup parbuidat
del
sac
tot
el
que
tenia
de
«Trolley» havia de sentir-se orgullós
lamentari d d partit popiilar, d sedie tenir-voa a tots sota el seu sostre millor. S'ha pensat.prou en el que nyor Mussolini decidí esperar d ircvol,
a
través
de
totes
l.es
diatribes
acollidor. '
d'aquesta reunió, per tal' da
l dds gestos del Congrés? Jia no ta sultat
saber si les explicacions que donesun
significat
teòric,
tota
vegada
quo
Perdonéu-rae a imí, que no vaig assin els parlamentaris sobre l'abast
sistir a la vóslra festa. Ocupacions cl partit fdxista ha aclarit l'acti- dds acords del Congrés de Torí les
tud
de
la
consciència
italiana
enfiront
que surten de traïdor i us entrebanconsiderava aoceptalbles per a la
quen la passà, i uh'a· mioa d'humili- del probiema religiós; és per això continuació dc l a collaboració a i goque
s'ha
quedat
sense
forces,
m
a
l
tat, que podria ésser molt bé la mavern. Entretant, ds ministres poputeixa que-era fa amagar, temorós, gràt la remorosa preparació del Con- lars posaven els càrrecs a la dispogrés
de
Torí.
Don
Sturzo
pot
anar
amb el pseudònim, impediren la mesició d d senyor Mussolini.
va assistència. No hi fa rc§. Tingueu dient que els quadros del seu partit
•per segur que el meu esperit era al no s'han reduït: ningú él creurà.
.L'actitud dds ministres populars
vostr ecostat i amb vosaltíes alçava
la precisava d senyor Cavazzoni
-la copa pkna. per la puresa de lots
dlént:
els neguits i pér la dignitat; de la mada que Ja era al poble des del
•Hem posat de relleu l'abast del
dia abans.
inteUigèncla,
vot de Torí en relació a un agrupaEls bons patriotes, sense fer cas ment polític i d'una massa que cl
WHITE
de mitjans materials, si b é . moral- segueix. Hem Insistit sobre el signiment (I això val molt), dirigits asse- ficat de l a col·laboració popular, que
P l a del L l o b r e g a t
nyadament pels homes que els re- éa honesta 1 sincera, i hem afegit
SANT VICENS DELS HORTS.—Re- presenten, portaren cent noranta sis qu» estàvem disposats a una més
nyidíssirhà fou eh' aíjiiest poble la vots a la candidatura del senyor Mi- ampla explicació. Finataient. (hem
lluita elecloraJI de ditamenge; i el raele, quan les venjances, les" (íeser- posat de rdleu molls punts dC fla
cas sho volis, tota ^tegada que en clons i la inconsciència d'alguns pa. nostra actitud, i hem confirmat qua
el districte dc Sant Fèliu de Llo- res que en el moment de votar la en els actuals moments comprenien
bregat tractada dc donar-se la ibata- candidatura del senyor Alvarez, en- la necessitat de collaiborar amb d
Ua entre el. representant dc l'Alba, caseHàt per l'Alba, no devien recor- govern fe ixis a.
l'homo més funést per a Càtalunya, .dar-se que tenien llurs fills a l'Aírl«No podem fer previsions sobra
i els bons patriotes què nó volien del- ca, no n'obtingueren niés que no- l'actitud que prenguí el grup parlaxar-se pendre una pòfcióló reconque- ranta nou.
mentari popular, però. oafl tenir prerida íeia molts anys, 1 a costa de
Cal far remarcar que la candidatu- sent que. Inclòs fora d d govern, els
molts sacrificis.
r a nacionalista fon votada per molts populars - continarem donant d nosPer indicis que íèsprés es confir- antics republicans de la societat La tre ajut al govern fiexista i a collamaren, aquest poble fcavia d'ésser Vicentina, pei 'Centre Catòlic d Orfeó èorar-hl. si aquesta coüalboracló poun dels .blancs de les líes dels ad- Vicent! en pes, i que un associat d'a- gués ésser útU a la sort del nostra
versaris de Catalunya, si bé els na. questes dues darreres entitats. En pafs.» . .
cíonalistes de bon swy. aquells que Narcís Rigol, avançà el viatge de torAquestes paraules denotaven que
no es volen vendre 1^ consciència, nada de terres d'Aragó, per a-complir entre els populars hi havia interès
a evitar una ruptura amb elc feiamb upa dlsci^liBa í serenitat mo- amb el seu deure de ciutadà.
dels, més que cohibits per la presMòlt d% jovent, que per raó de Te- xistes, i en aquest sentit es posà tosió governativa,, 5«bereu mantenir dat no podia votar, arborat d'entüsias- ta la cura perquè l'acord de la reL'ordre en ian alt grau. que fou l'ad- roe per ía victòria, correguó a hissar unió del grup pariameníari permetés
mirèció. segons confassjí pròpia, del la bandera barrada, manlfestacis que la possibilitat, de l la continuació dels
mateLx delegat del govej-flador, a qu! fou l'auguri d'altres de més brillants ministres populars al govern.
no l i donaj^n feina. H i a la força ar- «n 1 esdevenidor.
ÍACE CARREÏRA
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U n a n o t a <le V o r o w s k i
Lausana, l . — Ei Govtra Itaüa confirma haver rebut una nota de Vorowski, la qua! no hitvla estat cozaunlvada als «lires Covenuí en la
creença que tota eU atiats hauríeu
rebut una nota lidèntica del Govern
tfe ^loscou. — Hava».
Les

proposicions
d'Alemanya
Paris, 1. — Segon* els peflodlcs, en
la conlerència celebrada pels senyarà
PoinauC i Bartbou ha quedat decidit
rajornamenx de toies les convers-js
íranto-belgues. flns a la recepció de
las proposldoíió alemanyes. — Havas.
tondròa. 1. — El cDaüy News. desmont oílclainent que Üjonl Davernon hagi celebrat cap conferència
amb el canceBIer Cuno respecte a Ics
proposicions que t>obre la qüestió da
reparacions esta a punt de preeentar
cl SHcb. — Havos.
Berlín, 1. - £1 goveitn d Imperi ha
establert pa els termes dc la nota relativa a la qüestió del pagament do
les reparacions no ta que serà <<otmesa avui ai mati & l'aprovació dels
cBpe dels difeíents IparUts polítics
1 aquesta tarda « la del pierídant
del ConseU de ministre» de restat
alemany.
La tal nota serà tranamese slmultà.
ni amen t demà dimecres al mati als
governs de Paris, BrusseUes, Roma,
Londres i Washington.
El ministre d'Hisenda de) Reich,
»enyor H ermes: de retorn e aqueta
capital, després d'un bren període do
Convalescència, col·labora amb ete restants membns del govern alemany,
la nit del dilluns, per a ultimar la
ía redacció da la dita nota. — Hava».
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brat ta tradicional manifcL·lació, sen6e incidents.
Els sorvels de transports, aigua,
gas . eleotrlcitat t alimentació fun
donen normalment. — Havas.
Paris. V — L'aspecte d» la població
en el lüa d'aval, ba esta: el normal.
Durrfnt «1 in^píl, tols els serveis
pübllos. així com els Uonsports. funcionaren amb la més absoluta r e s i
1 ari tal — Havas.
París, 1. — En sortir d'un míting celebrat per la Unió slnd'cslistn os produí ona col-lteió entre »la c'ncurrente
1 la polida, havent resultat uns 60
ferit», dels quals 30 fón d«j la i-olli·la.
S'han practicat molles dut-nclons.—
Havas.
París, I . — A Saint DenU fs produí
un incident durant la mani .'estació
del primer de maig. navnnt resultat
teril de gravetat un policia.
A conseqüència del dit incidont, fou
detingut un regidor d'aquell Ajuntament. — Havas.
EI

C o n g r é s de C o m u n i cacions a F r a n ç a
París, 1. —O Congrte que se celebra amb motiu de la Setmana de
Correus, Telèfons 1 Telègrafs, 1 cn
el qual prenem part delegats de la
indüstrla j comerç^ i representants
del Govern i adminiílradó dels tret
esmentats cossos, ba adoptat una resoludó preconitzant l'adnesló de França als articles segon i tercer del Conveni Posta) Pau-Amuricà, signat a
Madrid l'any l ' c l , exceptuant l'aitldo primer, ja que al dit article Espanya fou l'daic pais que s'hi adherí.

Lassemblea' preconitza també la
conveniència d'arribar a un convent entre els empleato de Correus
francesos i espanyols per a les unions
aèriís existents 1 que serveixen de
Les organitzacions
línies da transports entre França i
Espanya, i entre Argel. Marroc i
feixistes
Roms. 1 —El gran Consell Feixis- França. — Havas.
ta ha adoptat una ordre dei dia, per
Ta qual es tendeix a cfellgar els «eub
Arribada de L a r k i n
inscrits u adherlr-se pràcticament a
les corporacion« feixistes qae tena Dublín
deixin a la realització aMn monopoli
Dublín,
1.—L'agitador
Larkla. el
Sindical dc les antigues organitzaqual ha arribat a aquesta ciutat procions patronals i obretce. — Havas.
cedem dels Estats Units, ba estat objecte de les més entusiastes manifestacions 1 portat a pes de braços por
Els turcs i els grecs
la poWadó. — Havas.
Atenes. 1. — Els periòdics en general, (aconsellen il'embargament dels
dipòsits que tenen els musulmans en L a " l l e i s e c a "
els bancs de Grècia, en conoepte de
als Estats U n i t s
repreeAlles per haver estat violentadés les caixes de seguretat que posUadüngton, L—EJ Tribunal Suseïen els greoif a ÏSnrima. — Harvat. prem ha determinat per get vots contra dos que cap nsvül, tant si %s
americà com si és estranger, pugni
E l p r i m e r d c m a ' g a F r a n ç a transporta)' alcohol t l es troba en
Peris, 1. — Infesta del primer de una distànda del continent, inferior
maig iratiscorregBé normalment. Nu a tres milles marines. Més enllà d'aes té notícia d^haver-se esdevingut quest límit, els vaixella no estaran
cap Incident. La borsa del Treball sotmesos a aquesta llsl de prohibi..w
presenta l'animat aspecte de tota els ció. — Hava*.
anys.
.tes modistes ostenten una flor do
Rússia i el J a p ó
lliri amb una bandereta roja.
Alguns bars 1 establiments situats
Londres, i . — FI Japó ha proposat
els voltants de la Borsa del Treball al Govern dels Soviets la represa de
han tancat llurs portes.
les relacions polítiques entre tots dos
A la Unió de Sindicats del Sena països, mentre es concerta un acord
enviant recíprocament agents comerno pa&>a tampoc res d'anormal.
Les notídes que es reben d'alguns cials, els quals gaudirien dels drets
departaments diuen que s'ha cele- de cònsol. — Havas.
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de les intendons. esperances i prod'estudiants
meses, al de la responsabilitat de fe.
a Atenes
xecucló, rcsolguent per mèJodes nous
Atenes,
A conseqüència de H dellcadíssimes qüestiona i prevenint
nova reglamentadó dtís exàmens, ds perillosos conflictes.
La Societat do les Naduwi é» avui
estudiants dè la Cnlversltat s'han ü una força moral amb la qual ha dc
claxat «n vaga. —Havas.
comptar tot cl món.
Els pobles que estan oltjosos dc
La Constitució
d ' E g i p t e I que siguin respecta's «Is drets que ei*
París. 1. —Comuniquen de Londres | pertanyen en vidtud de solemnes traía «Le Matin», que segons un des- tals «ignats per homco d'honor, no
patx de! Caire, per decret rels! tenen res que «èmer de ia Èoclet'it
ha estat aupriniida l'Assemblea legl* de les Nacioni<.
lativa egig'-'ia, conseqüència natural
Terminant úbuu que la S o l d a t
de la promulgadó de la nova Cons- s'exiraiimítaria en lluís atribucions,
titució.
ai és deixés portar pels que l'aconseAfegeix el d.-ïpatjt que ahir. dia 30 llen o desitgen que intervingui cn
d'abril, fou slg'ada la nova llei con- determinats conflictes tots com els dc
ferint dret de vot a tots els egipds ies repaadons i el tUl uuiir.
majors d'edat. — Havas.
Ni Fraíica ni Bèlgica — afegí — el
perdonarien oiai aquesta invasió en
d camp dels seus dreJs. Per la seva
El naufraei
part, la Societat ds *** Nacions té
del
Mosamcdes"'
criteri sobrat per a no cometre semEi Cap. 1. — Una de las xalupeg del blant error, en tant que altres elevapor <afosam«des«. Ia qual contenia vades missions puguin satisfer llurs
deu passatgers, ha naufragat' tn ansietats 1 respondre a llurs Ilegltiaquestes aigües, ofegant-sc tota la mes ambicions.
seva tripulació. — Havas.
E l o g i s b e l g u e s als reis
Dimissió de Krassin
d'Espanya
Estocolm. 1 — Oumunlquen ad «TidBrussel·les, 1. — El diari «Seir· punlngen» d'Hcisingíoi» qne a conseqüència del fracàs de les s«ves pro- blica els retrats dels rel* d'Espanya
posicions al Congrés comunista do 1 de l'ambaixador d'Espanya a Bèlgica 1 en l'article qne acompanya
Moecon. Krassin ha presentat la dí- als
diu que nl un belga deiAisslú del seu càrrec al Consell de x a r àgravats
d'aclamar a un rei que no solaComissaris. — Itevas.
ment estigué de cor al costat dels
aliats durant la guerra, sinó que en
cap moment deixà de raostrar-se amic
La circulació
generós i infatigable dei poble belga
d e l « ' V o r w a e r t s ' ' víctima dd furor alemany. — Havas.
Berlín. í. — El diari sodalista .VorBrusseUes. 1. — El periòdic «Le
«-aeris» ha estat proh'bil per un pe- Soir». d'aquesta nit, publica grans
ríode de tres mesos a Is zona d'oen- retarle díte reis d^Espanya, e i i f com
de l'ambaixador espanyí»! 'sfnyor
padó. — Havas.
marquès de Vtllalobar.
Demés, insereix un article en eü
F e r r o c a r r i l e l è c t r i c de
qual diu que nl un sol beüga deixaB u e n o s A i r e s a M o r e n o rà d'acollir amb xaroroses adamaBuonos Aires. L — El president Al- cions a don Alfons, saludem en ell
vear ha inaugurat el ferrocarril dèc- a aquest rei que 00 sols estigué amb
trte de Buenos Aires a Moreno.. — ànima i cor al cosat dels aliats, sinó tque es imostrà incansaMemieat
Havas.
amic dds belgues, vfotimes de la
guerra, afls quals féu sentir ds eaE l f r a c à s d e l a C o n f e r è n - lixlaMes eíedos d* la eeva generositat.
cia
Pan-americana
Té l'esmentat article, també, parauBuenos Aires, L —. La premsa d'a- les d'edogi 1 admiració en honor de
questa capital lamenta el fracàs de la reina Victòria — Havas.
la Conferència panamericana, reunida a Santiago de Xile, en el que es
refereix a la limitació d'armaments
Una estampa
Aquest fracàs, diuen els periòdics, és
d
e
S
arah Bernhardt
tant més lamentable donada la circumstància que la delegació argen
Paris, 1. — El fill de la eminent
tina s'esforçava per tots els mitjans actriu Sarah Bemfiandt, ha presenpossibles «n restringir el eeu propi tat una queralla contra el dibuixant
tonelatge — Havas.
i l'editor d'una esteanpa que representa a la seva mare mona.
El querellant fonaaneala ia seva reHongria i França
clamació en d fet de no haver donat
París, L — Procedents de Buda- peisms per a la ptíblteació d'aquesta
pest han arribat el comte Belhlem, oslempa
president del Consell de ministres
Per la .saca pari, l'aditpr adueix que
d'Hongria 1 el ministre d'Hisenda, e: dibuixant no tingué ad la mée pesenyor Kallay. — Havas.
tita idea de molestar ala íamüsa de
la iilustre tràgica francesa, limitantse demés a reproduir un escena de
El p r i m e r de M a i g
i-, c acdla ardent, a la quan es va
•permetre l'aocés al ptolic.
a Dusseldorf
El plet es veurà aquesta mateixa
Dus&elilorf. 1. — Fins el migdia la gstenana. — H*vis.
jornada del primer do maig ha transcorregut normalment 1 en perfecta
calma.
A les nou alguns grups es dirigiren vers el centre de la ciutat preBIBLIOTECA LITERÀRIA
cediío per orquestres que ialerprctavan la Internacional 1 la MarscUesa.
Els carisQs que portaven els manlfestanla ostentaven Inscripcions relatives a la lluita de classes, però sense cap al·lusib contra França i l'ocupació del Ruhr.
Uns quatre aill mantfeslants han desE L
M E U A M
filat a pas militar per T^s principals
avingudes de la ciutat
Tots els establiments han romàs
1 A L T R E S
obert
Els tratmle 1 ris servds municipals funcionen com d'ordinari. — Ha.
vas.
de
P R U D E N C I
Vaga

Per la Societat de Nacions
Paris. 1. — El senyor Barthon presidi ahir la reunió deí gnrp universitari titulat "ProSortstsit de Nadons»
reunió cn la qual es pronunciaren
molt infcres·ants discursos.
L'orador, a qui precedí en 1'
panula «1 ntínlstra belga
Hymans. recordà qne la Socitua
les Nadons ha passat fe del període
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L a C o n f e r è n c i a d e Lausjanal
Lausana, 1. — El Comitè de la Conl
ferèada da la pau s'ocupa aquest c.
u de l'Estatut dels estrangers, de :,|
competència dels tribunals turcs \
dels establiments caritatius i religió \
sos de Turquia.
En d conoemient a l'accés i re,- I
dènda dels estrangers a Turquia, «nl
sos diferents punts do vista, la qüe; I
tió ha estat tomada a estudi d d Co.|
milè de jnristes
En d quo os refereix a l'exenfl. |
de professions i oficis pels estra
gen a Turquia, els aliats han ob l
tingut que ds drets d'aquells qiul
exercien professions lliberals s Tu.-.l
qula des de l'any 19U, seran M i j
vaguardats.
En d que es reíerdx a les So I
delata, els turcs insis'iren en espc |
clücar que les societats no seran tra.
tades en un peu diferent dels part! I
ulars i declararen que edls en tauler |
limitar les seves operadons i eome
tre-les a les lleis internacionals.
El general Pelle, delegat francès,!
féu ressaltar que es tractava única-1
ment de limitar les operadons even |
tuals, per mitjà dc disposicions pu
bliques.
Cn el que cs roforclx a l'cstabi.
ment a Turquia de les lustitudom |
religioses i caritatives, els turcs eme
teren la pretensió de limitar d am
nombre a l existent en 1914, car Tenoves Insütnclons hauran d'ésser obV- \
gades a obtenir una autorttzadA especlal, exedida por les autoritat» ds |
la Tuiquia nova.
Per últim, cis aliats feren iota mena de reserves l remeteren el text a
estudi dels perits juristes. — llavis.
Bonar Law a Gènova
Londres, 1. — Aquesta tarda ha
sortit amb direcció a Gènova d prt
mer ministre senyor Bonar Law. —
Havsa
El mariscal Foch a Viena
París, 1. — Comuniquen de Viena
que ha arribat a aquella capital el
mariscal Fooh. — Havas.
La culiita del moresc
a l'Argentina
Buenos Aires, L — La «flfite del
biat de moro. ba estat de 3i&Q,0úú
tones. Durant ds cinc últims anys, la
coOlíta mii-ja es calculà en 5.3CIÜ.0W
tones. — Havas.
La situació al R u h r
DusseBdonf, 1. — Durant imttai
setmana els Ingressos realtests per
l'·admtolstpaoló franco-íjelga de ferrocarrite pujà a 325 milions de mans.
mentre que al començament de l'ocu
partó. la recaptaoió setmanal no passava de 20 milions.
Per haver-se negat les fàbriques dc
produstee metaUúrgics a pagar. els
unposcoi qu^ ois havien estat senyalats, han estat eníbargade» 8.000 tones de matries diferents.
lAlhir tortiren 10 trens carregats i?
coc, així com dos dc carbó, caf a
França
Oaip a Bèiigica. sorti un tren carrea a í de carlbó. — Havas.
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Novfssiro recull de les millors produedons del nostre
fort prosista, dignes d d celebrat autor de v Els Herois»
C O M A N D E S :
E D I T O R I A L C A T A L A N A . S. A .
Escudellers, 10 bis, entressol, i a totes les bones llibreries.

LA

VEü D E CATALUNYA

1 Sn ei K o de la Plata «1 dimdor t
09 apoderat psoeonren gendre el
pú^Uc.
Molta gent anà
Bancs per a retirar fons 0 albes Cipenn-jons, f^rmar.t-se u.aiçues «nas de pe-sones que
p. llastaven dc la vsga pels ^ r j u d i .
cis que els causaí'a.
M Banc Kispano^. vmerkd Ï4 cua era
L'ès:< assolit ahir psr la candida- i a canre a l'extrem contrari.
| tan llarga i W pro'estes arribareti a
|.Tira socialista a Madrid és com
En definitiva, els '.ots que han do-1 uu grau tal, que .'011 precís tan ar -e~
jqDell. ja fanliSs, •'(Ue 'sorprendld a nat !a rrstória als socialistes no 5*11 ' portes i posar-Tri guàt^dííi 30 segure|s misma Empresa'. Per moltes UJu- 1 püa vots a favor dels socialistes, sinó ; tat (per a tepedir "eutrafda.
Fions TJe *s fessin els candidats so- 11 TOIS en contra del Govern.
'Els que més proteaia^en e^en els
íisiistís. per mch optimista «no fos • Cal no oblidar que l'cis d aquestes que havien de retirar H-sírcs.
el •
--• • espanyol
dit sigui eleccions ha estat aquf el masne afer
En el Banc Cetiiral, aIgun-= dclf
fn*re perfuteal, és una cosa arcaica dc l^s responsabilitat*. NI els raau- alt*
realitzaven les operaünlca a 1* polfticu universal;, mai rins. lligats estretament a nu beren- cionsempltais
que podien.
sflis sospitar que l i fossin atorgades 1 guerisma que l'opintó Jgdica sospiiEntre el* vagnjlsíee sanrbU que hi
ia 1* Uulta electoral d'ahir les sis tós, ni la candldaWra patrocinada
ha el propòsit dVsxeinare ',a \a?a a
ictes de Madrid.
pel Govern - el Govern de les rse- altres Bancs fins a fer-l» general, si
»ío obrtMt.. l'telt é* un tet es^in- ponsabllltats — incolora l okrvl·rta, per tot ol dia í P.O s'ha eoiucionat el
i»nf. Innegable, positiu que en feia no podien, en aquest pont con- conïMcíe present.
ullilïc 1 es coneixia a Madrid, a l an- cret, satisfer una gran masea d'opi.Vrues-ta vaga ocasiona parjudicl»
E^ms que D. Alfons tornars (j" les nió. Ultra aqueertes circumstàncies, incaloul^iiíes al comer<;, perquè són
•1
fet
que
el
Gottern
es
palesés
Icarrai·ef dé cavalls d'Aranluez.
e^taíollmentí que fan rooítes dreraCaldrà. doncE. c·Twà una expüía- tan desaprensiu en un afer <pje pot cions.
la se.'a raó d'existència,
ií- Galdrè explicar el fenomen pel dir-íe que
No es té notícia qiua hagi ocorregut
mal. no barent-hJ quasi socialistes a no sols allun>-ava una quantitat conI.Madrid. hagi estat socialista la Vic- elderable d'electora «InO q^te ela em- <ap inckleni d'imporlAnc!».
penyia, revoltadame&t 1 furWsa, vers
Itòria.
VoetKud violenta. T aquests electors
En n»all*a*. l'expiicac'.s és ben fà- han donat la victòria als socialistes.
rll 1 ben clara. Xo ha d« costar gaire
Dietari històric
|pale$ar l'entrellat.
Aquest* tenén, doncs, el compromís
moral
de
fer
la
política
de
l·'e
Votaren ahir als socialistes molu.
Imoltísslms electors que, no «ois no són responfabtiftat», com ets metirlns han
IfnclallBtep 8ln6<p>e àdhuc senfan per rebut una Uiçò que els pot ésser
lles doctrines del socialisme una Irre- profitosa.
La victòria socialista obro, doncs,
Iriuctlble bostlUMi. Però Je tal faisó
•t'ha conduït el Govern, de tan des- un període curi<te 1 que, àdhuc, pot ES DERROTAT A RfUDARSHES EL
Ivergonyída maosra palesà el seu pac- arribar u éasar interessant
TERÇ CASTELLA D'EN MOLES
r «ntbelB ciervins—«U, el Govern de
Calia, per tant, subratllar la signií í t e m ea els
m què els totIjos responsablllfatfil — que Teiec^r flcanea.
Icsnsaient i sertdf ha fugit amb rapi- |
dak* <U la, Corona d H.·pijnyq çwe «omRuret MiABomNA
Idesa del seu costat .Ineïus per anar .
batien al Rei <Lt. Ftan-yj-, fiuín íobre
30.IV-Í3.
la nó»t*a terra cürn a v^riUül·leí con.qutrtdars. Ei sacrifíjcl de Catalunya
IwiiiimnimiimiiiiiiiimiMinii'w
és f-i::-T. en coniritfur, per allotjamenis l ru»n«í. IJIIMI no per rf.ixflcíò dels premis del darrer Concurs. tants «en/ances.
El dasciire reglamentari ha estat en
La sòldades'·.a cawllifna, i napolitacaregat a En Francesc Martorell, el na feÜBH estrolU
ít's tàtendei amb
qual tractarà dVAlguns espècies dr menyspreu, de la vidadeUs peggsos g, ff.
la vida íntima d'Alfons el Magna tol de malpaçait, i com recorda la
ninu.
CoJifd de l'èpàca-.
VISITES
[La "campanya" contra e!
A presèneia. de's í«ftM parcs
deshonràxen les donzelles.
Han visitat cl senyor Puig i Cada
terrorisme
En daven compte al i>trrei
íalíih,
al
Palau
de
la
Generalitat:
L'anomenat Comitè d'eetuaclò civil
dels mals que els soitlaís feien.
M.
Gabriel
Bertrand,
membre
dc
[celebrarà aquesta setmana impor- l'instttut de França, professor de la
ltant« mliings de condemnació del ter- Facuiat de Ot-ac.&s i a llnstitm
•LU^incía els he díinat }o:
Irorisme per « preparar «j gran- acte Pasteur, acompanyat del doctor En
m-jllla més ie'n poden pendre*.
Ique tindrà lloc diumenge vinent, a Josejt Agell 1 AgeU.
lles dotze del migdia, a la Plaça de
Bteladl la ira popOar. En Llconard
M. Henri Bouch*. dlractor de la
fCítalun.MB.
s'enctminii g St/Hlfí, Coloma (íe
revifSa «L'Aéronautiquei·, qui ha vin- MslM
Q f»rimer d'aqueets mítmgs w larà gut a Barcolona per a donar uneï /"ornis amh propCAit de deUrulr Sa
lavoi. à l«e deu de la Dtt, sl Ci- eonf^rtneíes s o b » l'Aviació franeïse vila., comandant aLt napoUians, al naonema Boheme, da la Plaça d'Espa- L'acompanyada el director de l'ins «eix lempt qv.' m Joaii. (T.iroe sortia
4e fíironrt amt> el irrrç casUllà, an to
Inya; el segon, domà, a tes dMJ de tiú»t Fraocè?, M. A. Bertrand.
fal i.ftfí homes. Par força s'aZLofià el
l i nit, «1 Teatre del Bosc. 1 rillüm
terç. d e » Moitf, t en vóure cpu r.te
diveadres, e Is mateixa hora. si CiDe
conformita<,
emb
Tartlcle
vuitè
Itatritaníii éeiaxcven Uu** casa per a
nema. Mnníanya, de ïa. barmd^ a:
ítransitori·)
del
Reglament
orgànic
«MialM^ « Ves^léila. En Monn·.iL·.i.
j f ïnt .Afartí, Pcndran part «n saveSM
laCoiivisíito
de
la
^etoMia
Final
d^
manà
es wwursrfii. els estatges
I - " fs, entie aitres oradors; Éstevfi
JTanmach. pel PaRít Radical; fta- l'Escola d'Ertin obre una informacic atoand/mats. RewAíaii els hatviants,
pública
Mtfre
elf
assistents
a
l'Esco
wUeUaren a l'a^re&itó gtob md annal'ei Campalans, per la Federació So
c:a?iata dc Catalunya; Amadeu A n - la d í s i l u de 'i'aay patsat t tots eJf d^, 'retnaM a Sn Monredan en la mamest-reí!
de.
Catalunya
en
«eneral
íeira « j a on e'estai^ava.
gay, per lla Gran Lògia Espanyols:
FTence» X. Casa!.-., pel Centre Au- pei-què comuniquin, abans dol dia 1?
l a rettoitn. '.'abrandà. EsdevènguàdeJ
preser»maig,
al
senyor
nresitonòmica de Dependents del Cemerç
r^n «1* feU i * Biudaren4&- l poc a
i de la Indúsana; CrifiMor de Domé deut. de JVfimenfada Com1«ió" fTJr- pr.r
!ee tropes reiaJities s'tiKamiíUi
nec. p-^r '.'Ateneu Barcelonès; ffs--- gell, !8ï), totes !«« Iniciatives 0 pm- ten fvgitii>ee
a la casta. Sorttxe^
cesc Jfuntanà, per l'Esquerra Cata- posteg qUs considerin àpHoables a U de Cafè** de 6ap
-Halavella cap a Sant
lana: JauaK Aguadí. per l'Ateneu En- Setoana Final, amb <È fi qne es pu- FUiií. d* QUlXafa.
i alii. prop <ie. Blaciclopèdic Pop»ilar; Riera i Punti, per guin tenir en compte abans de le nes, rrberon tal ^tcoifl^^,
que M&ueb Unió CatalaBlsta; Joaquim Nfau- redacció del projec-'e oorpeiçonent, 3 ren de re fugia*-se., a aptelia
M a tís
rin. iper *La Batalla»; Duran 1 Albeeà. a la, Setmana Final de la propera Es- r K v>f>rer>UqtizT«r. a la derraíaper la Federació Democràtica Nacio- cola dEèMn.
I n f M això en là ÍCT'SÍÓ del virrei
T>ails(a; An?-:; Pestaua. per «SolldAriBarcelona. 30 d'ahri! de 1X3. ~
1 »ted óbre,Tia«: Pere Gorgn Artigas, per Francesc Martorell, president; Jot^p líoin.tg de Sania CàUmui, d'emprestuiar
te Lliga dels Dret de l'Homs, i j . r v : Barceló i Matas, ^ce-presidenf; Ale a Tamaxll, Vergós i Serro, i Bür·v'· na venjà Vafront amb els fets que preró pee la Confederació Regional del xendre Gall, secrefflri.
cediren al famós *Corpus rfe Sang*.
[ Treball de Catalunya.

Pàg. ". — Dimecreí, 2 de maig i c 1923
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2 m a i g de 1640

EI terrorisme
a Barcelona

Enterrament
Es féu ahir a! mati l'enterrament
de Féí!p Manero. mart a tret* al oar
rer de Ponen!.
Acompanyaran e! fèretre des de
nii«pitai ciini.; at Camenriri Nou un
mw·r de persones, no h»vcnt-hl ha«ut t*p Incident

Generalitat
TOA CONTERENCTA DE M. c m n
LES D1EHL
Avnl dimecres, a les sis de la tar"ia. a la sala de sessions de la Dipu'«ció. M Charles Dieh!, tractarà, en
francès, del temà «El Palau Imperial
i olç costums en la cort bizantlna·.
conferència serà itlustrada trntProjeccions.
^ . r ^ S ï * ANYAL DE L'INSTITUT
D ESTUDIS CATALANS
Demà. dijous, dia a, a les set de la
Kma. tindrà lloc a la sala del Con«•i! Permanent de 3a Mancomunitat
2! Catolonya la festa anyal de ITns^ w t «rErtudU Catalang i l'adjudica

ROBATORIS

D E

Societat
F.ntre e!s negocis il·lícits que !í"exploten a Barcelona sons dulwe revesteix gran importància ei dol ram de
robatoris. D'ntre aquest ram hi ha.
igual quo en ois negocis Uoneslos.
ief eniprcïCi unipersonalP j lee collectlves, que. en aquest cas, son verltables anònimes.
Els ciutadans de Barcelona s'hauran fixat, d'aigun temps encà. en el
graó nombre d« robatoris d* màquines d'escriure. Per aquea; negoci cal
tota una organitraoló.
Es de suposar ooe pruner os necessiten els tícnios que projectin 1 preparin el robatori, amb tots els detalls,
de lloc., hora, a propòsit, etó,, desprís
es i.íocssiien els peons que l'execafta -i carreguin amb les màquines
d'escriure; 1 a vegades mitjan* do
transport (carros, automòbils, etc.)
Fet el robatori entren les màquines a
magatsetn, es paga la comissió (diomoc cost dè compra), es registra la pro.
cedànola i passen als tallers on es
netegen, es pinten, sals canvia el numero de fàbrica i passen a la secció
dc vendes. No cal pensar amb la
venda directa; es necessita Tintermedi ari, un estol d* corredors i vSatJantó ban de col·locar les maquines
en algun establiment o altre: ia secció d:'exrcdí,-""ior·,s ha d'envlar-ies \
uns anuncis han de portar compradors legals, als eíHabtíments legalitzats.
Mes o menys deu àsser aixi el fun.• íon^ewnt d'aqiieï^a empresa exempta dc tot imposi qne dia darrera dia
va suhstraient Ks màquines d'escriure quo tene» ca llurs despatxos tes
«mpreseg merramlls que pagueu contribucions i impostos e l'Estat.
Hi ha bon ciutadà que diu: és estrany que essent fan complica! el negoci iHloit d'adquisició i venda &"
màquines d'escriure, la policia no el
(fescobroixi: «i això ho descobriria
qualsevol agència d'informes comer-

BARCELONA

Anònima
cials especialitzada en la Investigació de negocis Uliclts. indubtablemenr
és cosa fàcil de descobrir per pocs
mitjans d'Investigactó que hom tingui, per poca voluntat que hom posi,
Lee màquines d'è·oHuj'a deurien trobar-se i atrib elles, rorganiteació mí»
o menys perfeccionada d'aquesl negoci; not,. •- cal una policia que ho
faci. Jo no só com els cajalans tenim tanta paciència en pagar a l listal müionadej de duros; car, per què
serveixen? Si volem seguretat personal, en» han de defensar nosaltres
mateixos- Si volem indemnltzactors
psr la nostra vida en perill, hem de
signar una P'Missa per mort violen ' i .
Si volem la segu-retat do béns no ens
queda altre remei que assegura r-í í
contra el robatori. Sl tenim onelcom
a resoldre a l'estranger hem d'enviar-hi un propi, 'no ens passi ras
pel cap (i'eserture al cònsol). Si volem transitar per una carretera hom
de cercar que no sigui de l'Estat.
L'Estat, donce. on ésï Que fà? Pet
què «I paguem?
Fixem-noe-hl; «111 on governen • s
lopreseníants del govern oontrdllsta,
quan es ra contra el vici. el joc, e'
robatori, lot és inútil; tnirten etó "
terossos ci-eata qiie troben sempre
els defensa i governant que diu són
oicndlbles; i encara mís, sl la Gerèu
ela dels robatoris ma.na retoniar l ;•
màquines d'escriure a im» escola robada, troba l'inieMectual que el fa
benemèrit de la cultura. (Com s! Un
dia a rompr&sa se l i ocorregués en
viar una quantitat, equivalent a quat'
sevol contribució, al Comitè Benèflj
Social, trobaria sens dubt« algun fl
lantrop que començaris a p^nsnr, tanmateix el robatori no es pòf pr
var, no seria millor reglamenta i- o,
si més no mi'jancJint donacions perio
dlques a BeneftcènclaT
XATIEP. TUSEILJ^

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiimiiiiiinniiniiiiiiiiiiniimiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiii^
D'Arquitectura: Bscoila d'Arquiteclunjeul de IM «tèrics dc U R«n» dt C»Uhive.
ta — Segon pis de la Universitat.
Eo ««mut comiat dc U Verge aml> ele
D'Historia Natural de la Univeral·
i cantn *-•! Virolai í de 1« S·lre Crfcconam.
• prenent-hi pírt, imb ujolt de fervor, is tat: Edifici de la Universitat
i totalitat deli pomctlisle».
De la ciWdwl: Plaça de la CateS'organità despi*» el VÍSBUIIS. C! cual
; doiè per ejpji àt umu minols. donsot uo dral
ArtfïUc I Arqueològic da Barctlobell r.nalast teí raput-i-'". buRtaues de te
Da, Obert de is» nou del mati a la
íomelüíte*.
j C<U fer remírcar també l'assistiiteiB 'i· una de U tarda.
oombi05Í.-*iais IOTCS poaieï!i9íe&. Hi awís—Especial de Patologia Vegetal dsl
ttren laiob*, entre altres mciubi^* del Directori, el presMent í eeeretari del B»Wrc, Consell de Fomeat. (Aragó, número
i«eiuioi5 Foích i Torreí i Scrt» i Uiuell. «87, principal). Públic Tots els dlM
feiners, de deu « ona i de q u a t » «
foseccti'·incat
meat també ea pot vtaitar eia dies
íesüua.
Biblioteca de l'Institut de Fislologíaf.Facultat de Medicina), espe-iaUtzada en Fisiotogia . Biologia l
Bioquímica, trts els deies feiners
*lguns oficis feren festa «rfur amb de deu a una OICA festius, de do*
quarta d'onze a d o auarts d'una.
motiu del primer de maigCentre Excursionista de Catalunya
lEii ete que m & «s notà ta, festa foren el fateili de totes clasèes. 01 ram I W r e r del Par ad ií). — Oberta de sis
(te la tarda a dos quarts de nou ds)
constriK-cio 1 el oarreieig.
Gran part deís quo han iet festa han ve*pra
Biblioteca del Consell d* Pedagoanat a ir^ssir el dia a forn.
gia - Ijrgell. 187. - Oberta, de U
De 'Mamesa oc? comuniquen que « I del u.ítl. i da i a 7. de la tarda
avui. primer de maig. han fet festa Els diumenges, de 11 a 1 del mati.
Aquesta Biblioteca és circulant
tots els olvis.
Episcopal: Palau Episcopal. D'onza
La
tranquiBítat
era
completa.
Ahir a la trada el pre&ideot de la
a una del mati.
P.SP1GOIÀ1TIE
La
guàrdia
civ'll
üa
detingut
els
Maniromnnitat, senyor Puig l Cada
De la corona d'Arngó: Carrer dsla
gin'iíiiaHstea dc l'únlo Josep Espinal
falcb, acompanyat, dels cónseU^R. se1 Cèsar Flores, pe.ró no per 'res de Comtes de Barcelona.
nyors Gol i Riba. T-an anar e Terras— Institut de Cultura i Biblioteca
la fssfa d'avui, sinó per assumptes
sa, per i
e l'enterrament de
Popular de la Dona. — De les deu a
la marc del seu company d© Consell, D e T a s s a l t d e B a d a l o n a relacionats amb el terrorisme, segons dos quartk d'una del mati. de les
de veu pública es deia
senyor Vallès i Pujato.
cinc s do» quarts de nou de la tar
da. els dies feiners: de les deu dei
mati a dos quarts de els de la tarLa policia ha detingut a Ramon
da, els diumenges. Els dilluns, al
Peilini aamis-ta. al ofual acusa d'hamatí. roman tancada.
rer servit d "Intermedi art per a llogar
L a vaga dels B a n c s l'auto que va servir per a cometre à r i m s . M m í B i l o t e d i e s
Deia Museus A n u tics (esoeclal da
fassalt de la sucursal de la Caixa
Ari)-. Oberts de ies deu lel mati •
de Pensions de Badalona, seguint
la una de la tarda. Museu ArqueoUV
PioTtnclai Arqueològic. — Obert de ; glc: Palan Re'al de) Paro.
Com sap el lector, cd personal d'al- indicacions del sindScalisia Josep
les
om*
del
matí
a
ia
una
de
la
tarAracU
Con-és
fa)
Nano.
que
e^
conguns Bancs locals reclamava l'apliD'Història Natural de l'Acadèmia
cació integra do. les bases aoordad** sidera com a director d'aquella meli- da: Capella de Bauta Àgata. Plaça : de Ciències l Arts. Ramnia dels £»del
Rei
feta.
per la Comissió Mixta dol Treball.
; tudla. ».
Obert de !M deu del ma
De l ASBOciació de la Premsa Dèria
No havem·í·:· arribat a un acord
L'auto \a ésser llogat al ParàUel, U Municipal:
a la una de la tarda 1 de les qua ' (Canuda. 13): De sis a nou d*; vesamb les direccions dels Bancs, es van al mati del dia abans de cometre'í
tre a les set de la tardi: Casa de la I Predeclarar ahir ea \aga els empleats el fet.
Ciutat
del Banc HiSi^ano-Uanerloà. Banc
Prorincíal Unl»eT«lfàrla. - oberta
Museu Pedagògic ds Ciències Mstu- 1 • • dos «uaxU de dea del nian a do*
Central, Banc .Espanyol de Crèdit i
rels de L. Soler Pujol.—Plaça Hea), , quarts de dues de la tarda: E<iittcl
Banc Eàpanyol del Rio dé ^ Plata.
número 10.
l da la Universitat.
De bon mati se situaren grups 3
—Del Consell de Poment ,Aragó,
Biblioteca especialitzada en matèFornells de J o v e n t u t
les portes dels referits Bancs, impenúmoro 887. principal). Agricultura, ries tèxtils. Escola d'Indústries Tèxdint — Inolòs amo amenaces. — qoe
InvMisria. Comerç 1 Patologia vegaiaL tils de la Universitat Industrial (Uraingü entrés al treball, asoeptuant-se
el! conserges, que han estat aoiorit- ! 4 l"»»lrté»i« d< BMU Aan», tiarií noc t! Pública Tots ela dies (einen. d* des gell, 187). oberta, de deu a dotze
«mat divesdr^, diada de Ntetra Dúaa d4 ; a una i de quatre a sis dat a tarda Serve: de préstso
zaís per restar en els seus llocs.
MOTUéerrat, la fc«« 40è en íi«nor a U sers , els diumenges.
Del Reial Patrimoni: Palau de la
S's vagutetes pertanyen a un i al- ' exMlM Patrona, feria efc Pomílts de Jo- I Especial de Mineralogia, Petrogra- Dinutaciè.
ventut.
tre sindicat í, en «1 punt concret que
D»ttti»cl-les pemeltiates eomencsre» la re- | Ha. P-leoutologia I Conqulliologia. da
Biblioteca pública de Sant Andreu
ha moítvaí la vaga, estan d'acord.
Hchin festa ccntaei Goiss deta Pomells. ! la S^letat de Ciències Naturals de Palomar (Santa Marta. 18 i 20).—
segnit «1 doctor AJbert B00.M, prevere, •Club Muntanyenc», Prlucesa, 14. prí- Oberta de les vuu a les oeu del ve»,
En ei Banc «tepano-Annericà es j>re- Tot
professor a=xiliar d'vqoesui rn'.vcr»it·i i
eentaren el director, *1 sots-director 1 rcm-cITer
d^l? FoOKTIf de Sant Felhi del I-lo- : mer — Obert d'onze a nn» I da «tos pre.
els aipederats.
| brcg&z, amb rrf*** dosU^Acia ten Vcsglti. I a onze de la vetlla.
I fie Protocols. NotwjaJL «,
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Lliga Regionalista

Àtropell inandit que es prepara a Ueyda

Eleccions de Senadors

D

E l'atropell qne es prepara a Lleyda, i amlb el qaai el Govern coronaria d'ignomínia fa seva ja vergonyosa campaRecomanem a tots als nopires
nya electoral, més que tots els nostres oomentaris i exclamacions amics d« foro de Barcelona que tinen donen clara idea ds tekgrames que ahir a ia nit es trameteren guin cura do l'elecciO dc compromissaris per la de senadors que ha
a MJadrid :
d'electnar-se en tots el» pobles dc
Catalunya, dissabte, <tla 5. per con«PRESIDBNTE CON6EJO MINISTROS. — CORONA N- vocalòrto de l'alcalde, i assistència
DO INAUDITA SÈRIE ATROPELLOS RBALIZADOS A dels regldors i majore contribuents,
LAS CUATRO cPROVINCIAlS. CATALANAS OON MOTIVO procurant, com és natural, que sigui
E L E C d O N E S , ACABAMOS T E N E R CONOCIMTENTO MI- elegit un nacionalista.
Els preguem que el mateix dia
M S T R O OOBERNACION ORDENA PRESID3NTE AU- donin
coneixement del resultat de
DIÈNCIA L E R I D A E N T R E G U E AOTAS DISTRITO CAPI- l'elccciò «n aquestes oficines. Boters,
T A L A L GOBERNADOR C I V I L . RENUNCIAMOS C A L I F I - 4, principalQAR HECHO, PERO NOS INTERESA OONSTE QUE V. E .
QUEDA DE E L L O SOLEMNEMENTE ADVERTIDO POR
Al districte de Figueres
NOSOTROS, DECLINANDO E N V. E . TODA RESPONSABILIDAD.

Cambó.—Ventosa.—Rodés.»
«MJTNISTRO GRACIA Y JUSTÍCIA. — ACABAMOS T E NER CONOCIMIENTO MINISTRO OOBERNACION ORDENA PRESIDENTE AUDIÈNCIA LERIDA ENTREGAR ACTAS DISTRITO CAPITAL AL GOBERNADOR CIVIL. NOS
INTTERBSA CONSTE SOLEMNEMENTE QUE V. E . , J E F E
ADMNISTRACION JUSTÍCIA ESPANA, QUEDA SOLEMNEMENTE ADVERTIDO HECHO INAUDITO DENUNCIAMOS.

Cambó.—Ventosa.—Rodés.»
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L S tomes polítics tenen certament ^obligació d'ajudar als
s^os amks. a aquells qoe cm la lluita els presten llur concurs
i ets fadhten el possible triomf. Però cap home polític té el deure
de fer pels seos amics, per agraït que rfestigm, res que hagi de
repngn'ar a la seva pròpia consciència: res que constitueixi una immoralitat. No solament no té el deure de fer^bo, sinó que, estant
gelós dol seu propi prestigi, no en té ni tan sols el dret.
En Lerroux, que ha portat tot sol aquests dies la campanya
electoral en nom' del partitrepabHcàradical,es troba en el cas de
triar entre fer prevaídre uns resdhats electorals notòriamem. falsos que hom diu que podrien donar lloc a la proclamació de l'Emdlià Igüesias, o deixar que sori ía veritat electoral, indabtabtement
marcada en les eleccions de diumenge, proclamant-ae al legítim diputat per Barcelona, senyor Rovira i Virgili. Ell ha de triar.
D'el! depèn tot. A ^ mans d'Eo Lerroax està í'afcandó de tl'anomenada que té Barcelona de vetilladnra de la veritat dd sufragi
I d. senyor Lerroux no oblidarà al·-^in^tmynf qoe aquesta anomenada començà a adquirir-la despirés de llargs anys de caciquisme
emfomtidor, en una diada nmnorajble en la qual la força de l'opinió
s'imposà a tothom, dd govern per avall, ara fa 22 anys. En
aquella diada, que serà sempre inoblidable per al catallanisme, i
hauria dc ser-ho per a la Democràciarepublicama,com a agrupació
política, i per al senyor Lerroax, personalment, l'opinió de Barcelona triomfà, imposant k consagració de la veritat electoral que
havia donat les actes als il·lustres quatre Presidents, i al cap d'elllls
a En Robert, i que n'havia donat una, per primera vegada al
propi Lerroax.
Es d'aquell moment històric, transcendental per tants canccptes, que en dimana toia ia futura política dd cap dd partit radical,
SS aqjudl dia hagués prevalgut d matríx criteri que ara pot sostenir En Lerroux, d'imposar la iBegalitat sctore ía veritat, la tupinada sobre lla voluntat dd poble, qui sap el qoe hauria estat dd
desconegut periodista republicà que E n Lerroux era llavors...
Se'n reoondarà En Lerroax en aquests moments, i en l'escamotdg qoe s'intenta a l'acta d'En Rovira i Virgili hi veurà el
seu propi cas?
No oblidi que no 'li fem aquest recOrd en profit nostre. No
es tracta '!'un amic. No està en discussió cap dds nostres candidats- Però és que no ens dirigim pas tampoc a un adversari
en perrodici o profit d'un altre adversari.
Parlem en nom de Barcelona i pel bon nom de Barcelona.

Còra -aconseguí- l'acta

el

marquès

d'Olèrdola
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Els governadors de Barcelona i de Girona

C

ATALUNYA ha expressat la seva voluntat i ha derrotat el
govern en des efleocdcins de diumenge. Aquesta vietória esplèndida de Catalunya s'ha aconseguit malgrat tots ds atropells
ministerials i totes 'les coaccions governatives. E l govern de concentració lldberal no pot dubtar ara de la veritable actitud de Catalunya.
En la sèrie dels atropdls i de les coacdans dd poder póMic
semblen haver-se disputat d campionat a Cataiunya ds senyors
governadors de Barcelona i de Girona. Mhlgrat, però, tots aquests
esforços, a la província de Barcelona, de 20 diputats degits diumenge, amlb prou feines n'hi ha un de lliberaJ. A la província
de Girona, dels 8 diputats dectes, 5 són catalanistes. E l ctas dectorafl de Barcelona i Girona, no tan sols ha afirmat novament la
personalitat catalana, sinó que ha condemnat de manera absoluta
els procediments i la octaduota dds seus governadors, és a dir, dds
governadors que pateixen.
La gestió dels senyors governadors de Barcelona i Girona ha
estat desautoritzada per ks províncies de llur comandament. Què
pensen fer ara aquests governadors ? Què pensa fer d Govern ?
La mi ni ma satisfacció que un Ministeri anomenat lliberal pot
donar a una opinió expressada tam concretament és admetre la dimissió a aquests governadors que ja no tenen la força moral ne.
cessària per a seguir exercint cap mena d'autoritat. Cal que el
gavem els destitisdxi. Ja els ha destituït d poble.
Suposem que a hores d'ara, ds mateixos governadors, dolguts
del fracàs de Uur gestió política, hauran presentat la dimissió de
llurs càrrecs. Es evident que d govern ha d'admetre-tes, aquestes
dimissions, siguin presentades o no. Actuar d'altra manera equivafldria a persistir en la política que Catalunya harebutjattan enèrgicament i per tan aclaparadora majoria en fes deccions de diumenge. I la persistència en aquesta actitud d'hostilitat constituiria un acte verament temerari.
E b governadors de Barcelona i de Girona no havien tingut
mai 3a confiança de llurs governats. Les deodons de diumenge
han palesat que governen contra Ja voluntat de llurs p r o v í n c i e s .
Uu demental principi democràtic estableix que no és (legítim d
govern que DD deriva ds seus poders dd consentiment dels governats. Barcdona d Girona han exterioritzat legdment llur opinió
contrària a la contínuadó dds senyors Raventós i Lueje.
Ara té 'la parauüa d govern.

Les informacions que ens arriben
de Figueres. ían compendre l'abast
ds ics maliletes comeses pels enemics
de la causa catalana per arrabassar
l'acta del dit districte, d'una tan austera tradició.
D'ençà que es confirmà que s'havia
resolt lluitar per figueres, ja es va
fer córrer pels seus sequaços — gent
pron coneguda políticament l socialment — que estava decidit a guanyar
sense reparar en mttlans ni procediments. Però mal ningú no houria
sospitat la • Índole- tan «especial»
dels que foren utilltrats amb la complicitat del governador de Girona, que
confirmi diumenge la seva carència
d'escniTiuls legals.
Ja des de la nit del dlssahte. Figueres fou bloquejada, assetjada com
una plaça en temps de guerra La
foroa pública 1 escamot» d'agents de
vigilància 1 dc seguretat es situaren a rentrada de la població en
totes les carreteres i sortides, privant a tothom dc sortir i entrar, 'ant niimiiniiiiiiiiiimiiiiiniiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiin
a vehicles com a pcatons. si no portaven una contrasenya o salcondnit. sentants del senyor Quintana, sense
que havia d'anar signat pel marquès
la seva condició. Així foren
o per algun dels seus representants. mirar
diversos alcaldes i funcioAquestes contrasenyes psíaven impre- detinguts
ses 1 no es facilitaven més que als naris municipals
A part d'això cl diner va córrer en
agents del marquès.
abundor.
Per aquests procediments c» privà
Per aquests mitjans El marquès
que els apoderats 1 amic* del can- dXïlérdola, «s'ha fet» — pot ésser modidat, nacionalista, poguessin acudir mentàniament — amb l'acta de Fials pbMes a labora dc constituir-se gueres.
les taules, deixant el camp lliure als
agents del manquis per a obrar a
Uur lUnre voluntat
Adhac al mateix candidat senyor
Quintana, malgrat haver justificat la U n
cas
e x e m p l a r
seva condlcld de tal. li fou privada
la sortida flns a mig mati. quan la
•cosa» ja estava feta. Al diputat electe, senyor Mocoà. que aUegant la con- Els drets i els deures dc la llei
dició de tal, volia trencar el «setge*, electoral i els dc la Constitu«el detingué, com }a fou explicat, ció en període dc eleccions,
obllgant-sel a romandre més d'una
hora a la «jeffatnra. de policia de existeixen o són on somni?
Figueres.
El Govern i les autoritats j u A un notari que cl senyor Quinta- dicials competents tenen l a
na havia requerit per acudir a un
dels pobles, malgrat de justiflear la
paraula
seva condició i de complir els preceptes reglamentaris, íel privà tamreferir molts casos, però
bé de sortir, arribant la forca a en- enPodriem
aquesta relació ens concretarem
carar-li els fusells. Tenim entès que a un
tan sols, com a exemple de
el susdit funcionari ha formulat que. tots, succeït
el diumenge darrer al
reflfa davant del uprem contra el go- partit de Puigcerdà
i a la vila de
vernador dc Girona, de ui eren les Vallfogona.
ordres, segons 11 digueren a l'csmenEl delegat del governador civil de
tat notari.
Girona 1 la parella de la guàrdia
Pels efectes dc la Intorvtencló, els civil destinats a l'esmentada vila el
republicans aarlonallstcs havien pro- diumenge, era de suposar per a vetclamat un altre candidat: el regidor llar per la puresa del sufragi, vadc Figueres senyor Bosch 1 Bosch, el I ren detenir sense causa ni motiu
nal. havent pogut sortir dc la ciutat, justificats al Jutge Municipal, l'alcal.
fou detingut en un dels pobles, no de 1 -primer tinent d'alcalde de Valldelxant-seT en lliberiat flns a ter-: fogona: i pel sol fet de preguntar un
minar l'elecció.
advocat i un apoderat del candidat
Igualment el senyor Noguer I Co-1senyor Bertrand al delegat governamet. fou obligat per la força a ro. ; tiu els motius de les citades detenmandre a "Figueres. Sembla ue cl se- cions van ésser delnguts igualment
nyor Noguer procedirà tanrt»5 contra l'apoderat i l'advocat del candidat nacionalista, a més a més de l'automòel governador dc Girona,
•F.n nombroses localitats del distric- bil que els Va dur s Vallfogona.
te foren detinguts eU amics 1 repre. Foren requerits el jutge municipal

suplent 1 cl secretari, formulant els
detinguts la corresponent denúncia.
Tots els veïns dc ValWogone van presenciar els fets podent acreditar la
certesa de la nostra relació.
Ara demanem activitat I Justícia,
això és. que es castigui com cal i
de pressa als representants dc l'autoritat que arbitràriament van detenir
a persones documentades 1 no sospitoses 1 van coaccionar el cos electoral
1 si les autoritats judicials de Puigcerdà i de Girona, cl mateix que el
govern amb la seva actitud, no donen
l'escarment adequat, fent. en camí,
els ulls grossos per haver estat comeses le esmentades arbitrarietats en
dia d'eleccions 1 en protecció d'un
candidat addicte al Govern, hauna
aquest de parlar clar I ésser franc,
perquè el poble s'informés que en
temps d'eleccions el» drets i deures
de la llei electoral 1 ds més sagrats
encara de la Constitució no existeixen, essent Ucita tota lluita encara
que sigui primitiva i incivilitzada
per tal que no anem els uns pel
món romànticament amb la raó 1 la
llei 1 els altres amb la força més
IninteHigent, i amb el més arbitrari
àtropell. — m TESTIMONI PRBSENOI AL DELS SUGOESSOS.

Per l'ensenyament català
Es recorda als que vulguin pendra
part en el Concurs Nacional d'Història de aCtalunya l I de Geografia
de Catalunya, que el dissabte, dia
aoeba el termini d'inscripció i d<
presentació de treballs.
A les oficines de la Protectora
s'han rebut, amb destí al dit Concurs
donatius cn metaHi^ dels «enyors J.
Orant u Sala 1 Joan Quar 1 GQeli
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„a Comissió d'Acció Política de la Lliga Regionalista condemna severament tota possible participació en les tupinades del districte setè.
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Al districte de Puigcerdà

Un altre exemple colpidor de la conducta del
Govern
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OM recordàvem dies enrera, el Sr. Raventós prengué possessió del seu càrrec eíl 23 de desembre, i, com si un fat
advers el perseguís, quatre dies després., el 2g, s'inicia la nova
etapa sagnant amíb l'assalt a una fàbrica del Poble Nou i ia mort
Les eleccions del «üstriote «ie Puig- del estreno» Andreu Iglesias.
A Comissió d'A. P. de la Dhga ha tramès al regidor d'aquest cendà
constiliueisen una sèrie d'actes
Ajuntament, senyor Tomàs i Boix, després d'haver-lo es- de violència que avergonyirien a
Desfermada la violència, ei 7 de gener, el tiroteig desi carrer
iltat i d'haver practicat les degudes in'vestigacionis, la carta qae ffuateeA'ol ipais civUltzat.
de
la
Portaferrissa ocasiona ía mort al gnàrdia de seguretat Didac
Després d'una ipreparació <te dos
a continuació.
mesos, duranl, eis quals nan estat Garcia. E l dia 16 és ferit al carrer de la Riereta Isidre Morell.
Són sempre desagradables mesures semblants; però l'amor a amenaçats aScaides, secretaris de lots A l'endemà, dia 17, és ferit i robat al carrer de Marina d cobraAjuntaanont naoionaJistes del disveritat del sufragi d a la puresa dels procediments ha de tenir èls
IridCe, bavent estat multats, repas- dor Joan Codina.
força que qualsevrfl altra consideració :
sats els comptes municipate, suspesa
E l mes de febrer sovintejaren encara més eüs atemptats. E l
raprovació deis pressupostos, destidia
1
fon mort a 'la Plaça d'Estanislau Figueres l'cforer Felip Gituïts eïs Ajuntaments 4e Sant Joan
tBarcelona, primer de maig de 1923.
de les Aibadesses, Gombrèny i Par- ménez. B l 5 fou trobat un artefacte sospitós al carrer de Fomtaròquia de Ripodl. ha vingut l'apoteo- nella. E l 7, a :1a carretera del Cementiri, resultaren ferits Marian
Sr. Josep Tomàs i Boix.
si final el dia de des eleoeioms, que
La Comissió d'Acció Política, fortament sorpresa i indigna- íoren H'airtbMirarietal. governativa més La marca i Ramon Mestre. E l 22 hi hagué trets a la barriada
de les irregularitats que presenten algunes de les actes del grossa i mai vista ,peSs electors a del Port. E l 23 fou íerit al Pla de Palau Martí Badia. E l 124
listricfce V i l , no. troba que les manifestacions de vostè expliquin Puigcerdà.
morí, víctima d'un atemptat al carrer del Olot, Amadeu Campí.
amenaces que des de feia dies Bl 26 són morts ai carrer de Vilamarí Josep Ferrer i ai carrer
itisfactòriament la seva conducta respecte d'aquelles seccions que esLes
venien fent i que oo creien ele
awen confiades a la seva direcció i vigilància i en les qjoals nostres amics iper ésser les anés gros- de Mallorca Josep Martín.
kpareixen un nomíbre de vots a favor de la candidatura radical ses iUegaSitate, i considerant, que les
Durant fel mes de març aiagtnt-nten extraordinàriament els
amenaces no passarien d'ésser
t d'alguns dels nostres candidats que manifestament no responen seves
unes •ibraiva tes· per espantar al cos crims terroristes i els fets de violència. E l dia 1 és fela realitat.
eüectorafl. tingueren la més plena rea- rit al carrer de Borrell Domènec Oomai. E l 3, és mort
litat.
Per això aquesta Comissió, que està gelosa de k glòria de
al carrer de Viver Antoni Curial. Efl 6, són trobades al Cementiri
I a l a vigília de jcs «leecions forpn
fca Oiga Regionalista d'haver estat sempre lla més ferma vigilant repatrüits pel districte uns 150 civils Nou quatre bombes. Bl 10, són assassinats al carrer de la Cadena
de la puresa del sufragi, no pot admetre que cap dels individus vinguts de difereints terres d'Espa- Salvador Seguí i Francesc Comas, resultant ferida, com a conseaLguns fins de Madrid i de San
H són afectes no posi tots els seus esforços a guardar-la, tm nya.
tander. i s'enviaren a tots els po- qüència de l'atemptat. Margarida Miquel. B l mateix dia és ferit
bles delegató governatius. Moltes pa- al carrer delia Riereta Lluís Ventura. E l 12, hi ba trets ai! Paral·lel,
un mal entès excés de zel. ni per descuits imperdonables.
relles de la Benemèrita t els dele- al carrer de Sant Pau és ferit el guàrdia civil Silvi Navarro, i al
Per això, amb molt í^ntiment nostre, ens veiem obligats a ga's
goivernatius eren traslladats als
Iromnmicar a vostè la nostra desautorització per Qa seva actitud en seus destins amb els autos dol candi- mateix carrer, com a conseqüència d'un tiroteig, resulten morts els
dat oficial i defle deïegats. uns eren guàrdies de seguretat Joaquim Castillo i Pau Rivallos i ferits
líes darreres eleccions legislatives.
partidaris declarats que havien inEl saluden atentament.
tervingut en müings 9 ar.tes -otectn- Jaume Sospodra, Manuel Sarrion, Lluís Cervera, Santiago FàbreR. D'ABAD AL. — F . CAMBÓ. — J. POÏG I CADAFALCH.— L·LDIS ra3s de (l'esmentat icandl!^. altres gues, Fulgenci Montfort, Apolinar Oralla, Restítut Adelantado,
eren íuncionarts deipoliaa. i els més, Franoesc Domènech i altres que es curaren a llurs domicilis. E l
JDSAN T VENTOSA. — J. VENTOSA.
persones desconegudes qne no manifestaven el seu nom 1 no hi havia 12, dia de la vaga general provocada per l'actitud del governador
manera d'Mentiflcar-los
en l'afer de l'enterrament del Noi del Sucre, sovintejaren els iniMnmiminmimmDninmninramuunninflminHnDminm
A tots els pobles ou n^itiralmeat cidents : hi hagué trets a .la Diagonal, "al carrer de la Unió fou
havia de tenir majoria el senyor Pertrand. eò dedicaven els 'ielfgats a ferit Joaquim Ferrer, al carrer de Bonavista fou mort Antoni Royo
toia mena d'atropolls I coac- i al carrer de la Riereta fou ferit el guàrdia de seguretat Andreu
fels
h e r o i s
d e
l a
v i c t ò r i a cometre
cions, emparant a més a ituSs le; Garcia i resultaren morts Joan Sardalina i Pau Avellà. E l 18,
dels agents d«J càndids* oficial, canviant paperetes, amenaçant <Çi elec- és mort a la línia fèrria de l'Hospitalet Tomàs N. E l 26, és mort
A L enaltir i celebrar l'ardidesa i la fortifcnd amb què les tors, impedint que acudissin a vo- al carrer de la Constitució Narcís Garriga. EH, 27, cau assassinat
tar 1 portant a cap. amb l'auxili de
organitzacions nacionalistes foranes, de les quatre províncies la guardià civil. )a detenció <1els ap:- a da Rambla de les Plors Joan Pey. E l 30, són morts al carrer
de la Constitució Moisès Bustamante i Rafel Gudrao. E l 31 és
| en fes quals ha estat esquarterada la nostra terra, han respost a derais del candidat nacionalisía
dels senyors següents, durant IMCS ferit al carrer d'Elisalbets Enric Sàiz, i , al carrer de la Marina, ferit
la crida del patriotisme i de la dignitat ciutadana, en la lluita les
Ihores de l a votació: don Joaquim
que acaben de sostenir contra iles escomeses del centralisme i els Ramis. alcaAde de Vilallonga; don i robat él cobrador Grau Pagès.
Joan Sana i don Esteve Noguera,
| atropeils del govern, arreu de Catalunya.
alcalde i ttaent de Vallfogona; don
El Sr. Raventós ha tingut la dissort comprometedora que cada
Amíb «3 mateix entuisdasme i la mateixa heroica disciplina ham Esteve Vilarrosa. regidor de Parrò- mes de sa gestió han anat augmentant d terrorisme i la violència.
de 'Ripoll; don Jaume Soldevilluitat a marina que a muntanya, a les terres tarragonines i a les quia
la, alcalde suspès de Sant Joan de Durant el mes d'abrill, el dia 3, hi ha una temptativa d'incendi a l'escomarques lleydatanes. A tots els districíes, les organitzacions les Abadesses; don Ramon Torner toreria de Josep Mas. EU 5, és ferit al carrer de Valèncda Lluís
nacionalistes han demostrat llur empenta i llur civisme. Però en 1 don Joaquim Colomer, secretari de Pons. E l 6, són morts al carrer de Villarroel Francesc Pastor
Lloses; don Uorenr Eacabairó
aquells districtes on les coaccions i els atropeils han superat to- Les
d'ATp: don Ealtasar Solà, advocat, i i al carrer de Bcll-lloch Agustí Víladoms. E l mateix dia, a ManI tes les previsions i tots els precedents', on el govern lliberal i els dofi Josep , Ouich. segrestant demés resa, al Passeig de Pere I I I , són ferits Josep Hemàndez, Lloen el qual aquests ana
seus representants han realitzat actes indignes d'un Estat euro- l'automòbil
ven a gestionar l'allibí rament dels renç Martínez, Eduard Folch, Domènec Altimires i algú més.
peu i que esdevindrien increïbtes a qualsevtfl país civilitzat, la regidors de Vallfogona.
E l 7, hi ha un tiroteig entre la Plaça de Santa Anna i idl carrer
conducta fervorosa i enèrgica dels nostres amics ha assolit prode la Portaferrissa, resultant ferits la dependenta Llúcia MarJ
foren
tancades
les
oficines
eQecporcions verament henoiques, car han arribat a exposar llur ma- lorais dej. senyor Bertrand, instafla- quès, Joan Soler Calcina i Joan López. Bl mateix dia hi ha trets
teixa vida per a impedir que fos estrafeta la vloluntat dd poble. des a RapOll, eí Casal Català, que a Sans, i a Badalona, al Hoc conegut per La Plana, és assassinat
Ho han aconseguit a gairebé tots efls districtes, però tant on la fou després claiusurat, 1 les ds Sant Joaquim Guad. E l 12 resulten ferits, a 'les batalles del earrer de
Joan de lles IAbadesses, nnstaUades
victòria no els ha pogut ésser arrabassada, com1 als altres districtes al Bar (Pirinen, i perseguint revòl- Sant Crist-de Sans, Didac Barranco, Josep Garrigós i Lluïsa
niés dissortats, llur magnífic exemple perdurarà sempre com una al iBar Pireneu. i perseguint revòd- Barranco i contús el policia Enric Rey. B l 13, és mort a Montdintre d í i mateix collegi, a Molló, 1
lliçó de patriotisme i dignitat.
emparats pel delegat governatiu, s'e- juich un individu que no pot feser identificat i és ferit prop del
peís apoderats del candidat ofi- Cementiri Vell Eduard Soler. E l 14 hi ha una altra batalla al
Les organitzacions nacionalistes dels districtes ban estat els xigia
cial les cèdtfles personals per a voherois de la batalla i de 'la victòria. I totes aquestes organitza- tar a i col·legi de Vilallonga i molts carrer de Sant Pau, essent ferit Salvador Monté. A Sant Anmalgrat constar a l a mesa dreu és ferit i robat Josep Gavà Ferrés. E l 16, resulta ferit all
<was, que IUTI mantingut heroicament el front únic contra els ene- laaltres,
identital deils electors.
carrer de Villarroel Allfred RVamero Soler. Bl 19 hi ha trets a
mics de la cansa de Catalunya, mantindran també la més estricúnicament així pogué impedir- la Riera de Magòria i és ferit al carrer de Vallespir Baptista Berta solidaritat enfladefensa de llurs ideals i llurs interessos co- seI la
victòria d d senyor Bertrand,
™nnB, per a evitar les venjances i les persecucions del centralisme la qual «sstanra assegurada 'per m mi- tran. E l 21 hi ha trets al carrer de Capellans i és robat un coler de vote sobre el seu contrari, brador al carrer de les Corts. B l 22 són morts al carrer de Sant
i dels cacics.
que. gràcies a tan eecandaíosa acLa magnífica victòria de diumenge donarà una nova força tuació governativa resulta "fcriomíant Andreu Pau Martí Castells i Josep Ballester Bonet. B l 23 és
ferit a Badalona Josep Queralt Tané. B l 24 són ferits al carrer
a totes les nostres organitzacions foranes, una nova força que per noranta tres vots de majoria».
de Pere IV Joan Gascón Taflon i Felip Diaz Martínez i a ta placonstiíairà una garantia per a tots eàs nostres amdcs que, malgrat
ça de Sepúlveda Josep Cervelló Salvador. E l 26 és- assassinat al
''heroisme de llur conducta, no han pogut alliberar-se encara del
P
o
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i
q
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s
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carrer de Ponent Felip Mamero Francesc. E l 27 és assalcaciquisme opressor.
tada la Caixa de Pensions de Badalona. E l 28 és mort al carrer
Mai no havia estat tan salvatge, tan incivü l'esctomesa del
HOMENATGE A PAU CLARIS
de Tallers Josep M. Foix...
fentrallisme contra el cos electoral de Catalunya. Mai, però, no
Les entitats que l'any darrer duhavia estat tan compacta, tan vaüerosa, tan digna l'actitud de les gueren llaçades per a la festa dTioEs a dir, els fets de violència i els crims d'dl terrorisme esmenatge al gran patrici Pau daris.
^rgaurtzadons nacionalistes.
a partir del dia U al 19 del corrent, devinguts durant els quatre mesos de la gestió del senyor RavenSaludem els herois de la batalla i de la victòria. Amb pa- d» set a vuit de la vetlla, poden pas- tós sumen un total de 27 morts i més de 40 feritis. A aquest preu
a recollir-lcs a la secretaria de
triotes tan ferms, amb dutadans tan dignes, la victòria definitiva sar
la Joventut Nacionalista Pau Claris paga Barcelona la ineptitud dels governants i la ineficàcia del poder
de Catalunya és absolutament secnra.
{Con) le de l'Asalto, 16, principal.
J públic.
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A T o r r o e l l a de M o n t g r í
Coaccions,

trets,

a r b i t r a r i e t a t s i abusos sense precedents
Si Vin$T»*i*iTn «-pal per a rassen.par cs'de de Girona, no fia^cnt-axl ferits
it una. muiMira U^aUMa tot l'ocorre- per un voter de W"gut al distri--;^ d« Torroella é t MontI n de!» agent* de l'autcrltat — (fue
grí, durant t ü damrR dl«s. díixa- era dels clement» vinguts de Madrid
r i t m concipnade» en a q w · * " P"C1- — va entrar al d e ^ i s d« HecaMe
itM las now* mto vergonyoaeu quo de Torroella de •Montgrf. acopipanyaf
s^ha^in petgut reg i r a r mai > CtUita- do doe ind^-kHis. I «1 va InstUwr
nya en itrot^ d'eleccion?. E! qiia
attft paraula» grolleres i li va regar,
«HOMU al districte «emenUt no W pre- — v» entrar al deapatx de l'alcalde
1 adenit» en la Ju«òrtft poMtlca de la de), que reapoc:^» el lloc on es rroba.
noMra terra. Es loelcotn qoe v i - » ra l Ir. dlgniïst
cArre.- que ostenind'tmncsí. i vergonya * U wgKda, 1 tava, l i (ou conrestat:
què M dMveiSIat «ntre tota la gent
— Aí'aMe de («qui una parai;la enal
-sia d'arni«lk* pcAdes un etíat sonant).
de*oHací6 f.-mnfd*^.
I després de donar-U un cop
iKs j>w(s anotar que dlsMibte e» v» anfc Varma, H va «puiMar, arfienaçant-lo amb dïbpatar
concentrar a Torro*aU un nombre
A la població M ha^ta •. esverament
traordinarí de guànlles otvfl» vingut»
d« Madrfd i aliree llocs dlEspanya. que és de suposar, davant de) deeoabaixí com t a n M de Santa Colona d« deUamont d'VfuestK feis. Soeniolava
Fjimés 1 altres pdblaclons on no M que íoe presa militarment.
Itnnia Ihilta 1 snrb élls un afOee de deL'alcalde, eenjor Maseori, s-a ésser
.«gats governatius i gent ir.doouDi·'n· doctrgut. eefeenMjo •i·Maè el socreuiaia. molts díflt» niatdJers,
te'i* ri dei jutge municipal, senyor Tauva vèure part d«! dia pel» earrerb de ler. I molts eleotore «ligntflcals deí se«llrona en companyia d'empleat* deJ nyor Puig d« la Beúlncasa. d«H quals
tíovern rtvH.
portava Itista un dels delegats gwvri;na de les prímeree prevenflmB natius.
Ha plaça de Torrodlla «-ra atordo»
que es van pendre per a iTnpoi·lbtli·
í»r <pie rt ooe electoral et manfffsfcfr» neda pels jruàrdl**, els quals prdhllllumnen». va ésser la de prahiblr !s Men ala elector» i apoderate del sectn:ulBL^4 d'eulomdblls que c-ra-ven nyor Puig que »'a(prop««sín al rol-legl.
»: MiwM dels amics n ^stnw, froh*!- mentto el» elements d'tn Fournier
ciò qne va començar diosülite, prtJii· anaven lliurement pel» carrers, canbrn* intjò* oquclU que vi>lten ulillt- viant paperetes, comprant vots I íent
'nr pis apoderats l notaris que efct*- tota mena de coaecfon» 1 malifei·»?
v m al servei del ear.iidat nanonnA Torrodlla. durant el diumenge,
liefa.
tota mena de disbauxes van éeeer toT>iiBnen(g« va segifír ^n vigor aqu.'.~ lerades, i la dignitat ciutadania va
ta ai*Hr*rla dlaposfció, 1 els j'isto- íwer atropdllada de la manera més
)er» eanentaie van començar llur» eocandaiosa. .VI senyor Arruga, aorte
uaquo« rrnrl· aqueOIa getut que ja han n«st.re, que cs trclbaft"* garlant antò
roawnyat algitns diaris, 0 sign'. eri* una sonyora, se'l va fer marxar a
tram a la caM « j ^ trt a Sarrià del oops d* oulata.
T T el president de A Dlprataciò de
Amb tot. el reaflltat d« l eleocló, no
Onona J oonsetler de la Mancomuni, dúna a Eo iFournler altra majoria que
lat. smyci Riera, 1 insultcnt desca- !a de 8t vois. Ee ctar que aquesta maradament l'única persona que slhi joria no té cap valor, perquè després
tr'.·r·sva, qt> era la digniseftia t&pi. J,de l'ocorregut no é» poseible que En
sa d»l iLtire prestigiós oxnic.
Foumier t'tgul diputat, t^i dignitat
\ Vf-iiínlló van *aser detinguts dos dels catalan* sator* Impedlr-ho. car no
ar.irs delg nostre» amic*, teninl·los és possible que k s males arts posaescurats durant tot el dia, i a Jadre des en joc l els aArttpells comeses, 1
un grup dc pislodenj oüçii'^nrjat» per no (parletm encara de les toplnadoi
persona moH atecta al propi .-.indl· fetes en algune poble» — com fcint
dat anttoafalanista. van disparar con- Mori i Garrigolée — paguin reeixir.
tra uns elector» catalanistes, ferint

flreujDPn» cl carter del pcvMe.

& .president de taula d*! V>V*& do
Verges no va peroWre l'entr^le al
colieïfi s un nMar. aue era reciíauf
peT oxerc·r-·ln les seve* fnncíons. I
fv-qp del mateix poWe im delegat ge««rnaUu va detenir nn altra neterí. per tal que no pogué» aixesar
»» dels reté rergonyoeos que » coraetien,
Va *aaeT tamW ei aque*t pobJa
on els pistoler» t t t t t i engegar una
ratxada de irci5 a un anlo qu^ ananra
conduït (pel genaa del n n y o r Coll, el-

Gandesa

Esclatant victòria
d'En Carles Maristany
0"»n els Governs centrals, usant í
abusant de totea les armes de mala
llei volen conquerir per a llur xorca
política actes de diputats a qualsevol
preu i per qualsevol procodimcal. En
Carles Maristany, amb un brao que
mai podi* agraí r-11 Catolunya, a pit
ÍBBOOben : oferint non cos & les Swrs
amatents per les carreteres, vora «Is
ponte i amagades per les salzaredes.
a «ou d«Is vells cacics confabuiaís
per tot el districte, deixa a lee seves
espaaie.s i espertl de ia raça. í oom
aquells antics rerois, « n'entra per
•erres de mét< eaiUA de t'Ebre a flrrabasar d'aquells pob1e.t les ruref
plantadea per una poàrtica de büixnt
passions, i moelra aldislrirtc de fiandtsa | ad «au Jo\·enl ITiorlirO d'un
jorn no llunyà qrup permetrà implantar la ooatra joiitica i iles nosu-es
conviccions a mantes comarques de
la Ibèzca.
Res no ha pogut ia pressió del go.
vemador de Tarragona enviant a cercar Alcaldes Ans a Oltiroa hora. exigíni-Ifis que votessin «1 senyor Caballé qtre ora molt afecte al Govern: res
no ha retret al cos electoral, malgrat
les denúncies que s'han f« contra
dignes auloritats i reepectais propietaris o'aqueU<£ contrades, i que ara
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Otferencia a fasror 4'En Maristany.
ÍÉI vo;» de majoria.
£ n ab«r-v el tesaltat els crits de
rlsca Maristany. vlara Gandesa redimida i rtea C.-vísJunya ereai céntinus
I eAtuslattes. TOtíiom volia ai»raç*r
«1 «enyor Maristany. i el Jcveat del
Casal va nromponyar-lo ans a l'estatge «n mig de iles més sinceres mostres d'alegria l almpaúa
La « b u d a <ÍUO a A«c« i Mora La
Nova se U (éu «On de les <jnt es recordaran sempre. Vell:. Jowee, dones
1 criatures e« sentien units per un
mateii sentiment, «»a mateixa Joia
el» lligava, una mat'-lxa «5p«rança
els omplia el cor.
I una nota per a mi la més
repreeentativa. Cansats de cridar, 5a
Ruksica entona «Els Segadors», tothom es desoobreis 1 canta amb reflexiu «apertt patti; entretant la mà^
quina de d'exprés xiula i erernea el
tren cap o Madrid a penar la nova
que els catalana han traspassat l'Ebre, que la terra Alta, ta comarca
que tenneneja amb l'Aragó, d dl»tricte de Gandesa, era «uanyat per
sempre a la causa de Cataiimya.
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Otgui efl T « «•ulgui «l «aíididat de- LlUkA de ftPmf
rrota», seoyor Torrat. l'eJuxld del j U l s t i de vall
M
dlí*ncBe ée Cranollers dóna la vic-1 Martaralles
tòria al nostre benvolgut amic senyor Mollet: Dte. I.» !.• . . . .
Tnas de Bes, j-ei
66
•
* • 3.* . . .
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* ?.«»
79
« 9 vot»
10i
Dte. v - . . .
Aquest resultat està tomprorat per Montcada:
>
66 Vül
<ar
uotarials». - n foraaa tai •i"·- si
algú s'atreveix « presentar «otee no- Montmany
71
ves que contradiguin <A Tesoltat que Mortmeló
10!
publiiíuem a coQttoÚQCló, haurft d'a- Montornès. .
44
Montseny
nar íorçoíaroent a presidi.
74
Heu's aquí les dades «Oficialment 1 Palou
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No pedom entendre, oom ho tudl-.
Cojtíertncía. íe ha d« üíar exclustv-a. nicino s: iditama espafiol. pues si a-a rà tomeen que llegeixi ia reapost»
no fu«Fe. no podriamo: aaberiroos a U Societat d'Atracció de Forasters d». I
«illa, stgulendo «1 oriterio «stablefiMo Barcelona, qu* e] (et de reivindica; [
X-ot dlver&as cok«ct!>v1ldatles bungaliesas. ivspenyolltat diSls tdíCmes qua es
y en sv-Uación de ínohJenteb moles- Ien a Espeoya. íora de! owttifó. putos que ya alguna vez ítan ocurtido gui «iignJfl'car menyspreu per 3 la I
ton ocasión dc t ^ g r e í o s o «etns aM- llengua castellana — d'atora tand» |
posada en el raatolx pla do ••oneCdéM
logos.
(Por lo demM, nos parec» nxuty con- Cló, dintre. * la Cortíaréocia. qua }«e I
veniente que se estudia los omportan- al·lres — ni menys un «ataqne a la
t w ««untos a que ra sus referidas car- untdad nacional• ni cortio a3 Idkana |
ta-' ee alude. y muy ütll la ConJeren- patric. com assegura r«lSHs«ïciac;del Fomento del Turisme a BurÉOf
cia que se prepara.
•Bft:=orartdo teodrt. la 'bondad de oonAStrament, ca! notair njue a la ConfettsiamoD para podar tomar un acuer- rència Nífciunal de Turtom» que acafr.'
do deflníttvo, me coarplaaco nn ^ain de celebrar-íe a Barcelona, hi haa esdar o. esa Junta y ofreoerme atto. se. tat adherideç. idtna totes les entftai..
gin-ú s. q. I . m. I . b. — 83 alcnMe pre- turfstóque» eatafanes, la «Conito«ariA
«idente, M. de la Cuesta».
Reigta del Turism*. la «Societat Hos
•Baraelopa, 5 de afbril de l « 3 . — Ss- tatera Espanyola", la «tíSooietat Amic«or alcaMe president* del SíndtcatO de Tolado», r»Afiíoctac'.ó per al f«del Turísmo de Burgos. — Muy distin- nent de! Ttrrtwne a .Gafltela., de Vigo;
guido Sr. pïio: Oportunaancnte r··í)- la «.Comúsíò Munic*pa:i de Prcçagan
bimos é'i muy a'enta cefluunicac'iC'T d3^. dc VaJencía; el .Fcaueut i TUÍ;
de1 dfa 27 de raarc-o prdjrtmo p»s«d« me d« la Oran CanSrta». de Les Pa!
Agradeoemos en lo q-.jft va-le la ama Drts; ftl «Centre de Propaganda 1 fs•ble
acogida que &« ha £»rvidft dispen- « e t ó df.] P u n í m é ' . de Santa Cruz de
Telegrama
sar ese Sindacato d« tu tnuy digna Ten?r-re: «íindto·i dlSfciativ^». d»
presidència, s la Idea de c«ií*-rar «a Sant Sactaetü: « «Belal Oiot» Ant^
del senyor Ventosa "
esta cludad una Onferemila de Tu- mobiMsia M'ur·tanyís-, de Santaftdér:
Molt «bans de '.Ixoca «n qne va acaré-mo, ia cual. contfotwe tijTtmo» el eT «BeiaJ Automdbil Cití) de Biscaia bar la votatíA, el «enyor'Ventosa i
f
j&to de indicar a V. CT^ortunaanerite, d ' BS'Jjaaj, sen#e q m m una tota d'
Cah-ell va posar al preslderl del Confendrà,
lugar derttro de lo» dias 10, 11 W eflmSeWades •ntita» hagin cónd!
sell de mmtetreg el següent teleoíonat la «e^va a(fhe*ió a i'exohiBlTtt.}
f.
IS
de;
corríentc me*.
Se'n»
prega
la
pnAiicaoto
dé
la
cargrama:
d* lldtéitta oasteBlà tan intonweran»t» següent, adreçada al senyor direcil·lespecto a la consulta tfoe se sima m- r.' exigida pej- i •'.AÍ·.VXMCÍÓ del F^
«Eleo'·lones que aciban d* cel«brar- tor d'^iEl Dia eriftco..
usted bacernoa acerca dc' td-'oma «jue ment del Turfstne a Burgos»
ee en esta «provn--:-» son las ioàt, •?
se uetara en dieha Conferencia, nos
eMoIt dirtimflt senyor nosnrf 1
contMSsas de qae bay ra^uerdo. Pucden Gítbicroo y su répreeentante esl&i ol diari d* la f -a digna direc- compjaee oomunicarle que eh las de14 prego senyor director, que je
tar satlsfecíic» patriòtica pomada. — ció, eMitio d'^-ui. hl ham llegit el te- IHieracíoncs de la rnlsma sera. autert- servebd donar cabuda al pr'S&eni •••
*ado
ei
«npleo
uo
--jjilo
daà
castefllano,
Ventosa. >
güent telegrama.aunirat en les columnes dsl diari d»
«La acliWd de la Asodícioa cjel Fo- tino de lo» d«mAs '.dlomas espafloles. !& ee^ a digna díreodló. dl reonerria l
Sfn otro particular, le saluda muy ei saluda àfeotuosament
mento del Turismo de Burgo*.
BurgUí. 13. — La AsooiBd&i de al»íntamontf en noníbre de la Junta
Par la Soiteial d'Atració d« T-Tt»-Atracoión de Forartero;- de Barcelona directiva 1 en el orqplo ey^ su aíecde Barelon^ — El seareferl gehan anat ^ corrua feta cap els Jut- dlrlgiú jpa tirvíiaflfVii de la .\socla- tfsuno y 5. s. q. i - m b.—CU scretarto ters
neral, KaiHMt Foldh i T'·rre».
jats de Faüfeit 1 Gandfaa: no han fet ctón FoïDíntó del Tur'fïno de Burgos general. Manuel FOlch y Torras»
por els atacs personals que ànuncta para asistir a la Coníerencla que se
A/vul, amb data dal dia 9, en» arriven, els consells punibles que dona- .•eïebra ea la oaT>l^l catalana. »
ba a k-e mans la caria de IVAesoMaven, les invlleclons me* insanía que
iEl F&roento del Turtsmo de Burgos (Ül del Foment del TuríMne de Burpropalaven, 10$ paraules del m^s mal
& la quaC ía retrerèncla el tele- A v í s :
gust que dolen, concretades-: resumi- contesto que partleipaba de la idea, go»?»,
transcrit., la qual diu textualdes totes en un acte piiblic q w v« pero de-seiiba saber sj ^n las dc'.ii era- grama
celabrar-se d**sabte a la nit a Mora cíotles àè «tfprearía el laioma espa- ment .A tols el» nostre» sobserlptor» 1
^But^Oí. 9 dç abrtf dé 1913. — Sed'Ebre, on l'alcalde va llançar a la fiol.
advertim qne LA VEO DE CA
Lo- òrgan izadore* conte^aron crue flor sécreiario i< la Societat dc AWa^- «nies
deseaperada el poble contra En JfaTALUNVA ag/aeix coraiaiasani m
emplearían el ca^tdllatlo t oiró» idio- «ión de Forastcros Barcelona — W*- Indicacions
ristany i e'ls ewus amlCí.
que U puguin ésser Me»
Ungytd*- saflór: Vlsto io que V. dioe
ma: ospaQoles.
i les ccl-laboracloa* espontànies. Be
iPsrò els bons amics que al districte
en
su
atenta
carta
fedba
5
del
actual,
En vista do s ü a retíf^icsta, el Fopodem. però. ni retornar ela origité <il aenyor Maristany. que «On mòlts mento
del Turlsmo de Bo.·gos ha C'JD- est» Asoclación no puede. slntténdolo nale ai mantenir oorrospondéúda
i unoli entusiastes, no «'acovardiren
tnuchò,
asistir
a
la
CowTereno»
qt»
«obre las suggestions dels nostre»
l reaclonaven més «rdlfs a cada non | tístado que e! cr,vp,ear otro idioma er. esj ciudad ha dé céldbraree.
amics i isetors. «acata que vinguis
atropefll. a cada infàmia, a cada men- que no sea el cataallauo. ài^nülca melEmondensíi» que tralàndote de es- inclosos a les cartes els «egtUs per «
tida que «üs doetpretligiats cacics llan- noí^trecio y no acatar la unidad nadona' i renuncia a atéstír al acto. paflole?, todo» Alos hotrftwe* ctffto» y las respostes.
çaven.
porque por enclroa de todos los Inle- condeedones deü idioma nacional, no
Tots «Us compondran que Dar pro
Va ser precís que a Mora d'Ebre. rcsei cstA él de la pàtria».
bay fazón alguna para erteCear otro pl mieres ens obliga a no esmerçar
amfb ','aV»d« «1 davant, s'atropeUés
en
las
dei^beraciones
de
la
AsamAilai
Am"!) tal <}e que vostè I cl ptiMlc
el temps sino en el servat del públic
on bon amic nostre, president d'una puguin assaJbentar-sé del •.•eritabio y que si, por cjemipl«, aigono de lo» I que en» fóra materialment Iraro»
de les meses, ftns a fer-lo «ortlr vio- abast, de ço que ha succeït, ens plau concurrentej. hab'.ara vaserrence se da- «íble aoswnlr correspondència amí
lentament del local, qua en «W.r<; colle. adrecirJi còpia df ila comunicaiMó ria el caso rldlculo de tener ijue bus- cada atnncriptor sobre apreclaciocs
gi s'imeníés tirar pe; ba'cO ele nos- rebuda d-r Í*AMBfociacl6 dol Fcment car un intérprete para traduclr lo elrcumitanciais de política o de conires interventors, i que en el teaicer del Turisme de Buagos» alxl cem de que dijera. Sao por odio al Mloma ducta.
coliegi. on hi havia un notari, aqtwst j la que va dirigír-ll >.a Sccietat d''.Uracatrio p'jode oxp. !•;»!»*« el que se adAixó no vol dir. però. qu» no
d^n^anés el Sr. Maristany que el relitan variat lenguaa y c-omo nos- agraïm Iotes les Indicacions qu» «ni
llevés d'aixecar esta de l'elècíló per- flo de Foratlers de.BttrceMrts.
El text d'amftrlues comuníoacions, otro» eniendemos qoe esto bigniffc-v nrimln ésser fetes amb esperit paquè També- l'iavien amenaçat, 1 tot
un ataque a la unidad naotonaAt de trióile i one
aprofliem. recone
això "fet a l'empar de la força BJO- éi el setgUant:
blica, per arribar a poder tenir lc« 1 »Bur70S, S7 de maro de 19rt3. — 6e- la que somos aihianuslmos, préferimos futs, les suBirestion» qua « g m a un*
mans Uluree 4 donar 1.030 vors al fior president* de la Societat de Atrac- retraemos de aslstlr. aunque perdamos las venfaijas materialos que de la
senyor Caballé i UN «1 «enyor Ma- clí-n dà foíaíleros. — Barcelona.
ristany. Aquesta actitud va éeser als Afuy disílnguldo senyor mio: Con Conferencia ipuettan cflAííherse, porM·o··nbnmn • In enlltaM 1 al*
nostres coc era ris contraproduent, per- visia de '.as aíentas carta» de «sa Se- que para nosotros la unidad de la
particular» que lanen • M «ram»
Pàtria
està
scfcre
tados
los
intereses
cledavi,
referentes
a
la
Conferencia
què va excitar la dignitat ciutadana
Ire'm artielM • nota» «uplloadM.
(Estimaré
que
hasa
V.
presen'ues
esNa^rronal
de
T
u
r
i
m
»
que
sç
ha
de
! va fer que ia victòria fos encara
i» neoeMltai abseiata (tens* 1*
tàs
manifestacloneií
a
fos
seftores
ifue
més esclatant.
. c*!obrar en esa cí«;.!fad, la Junta qua
qual no en» es peMlW» H M *
a la Conlsrencla y me reiI ttngo el honor de presidir íia acordado concuiran
m menor «al d'avalar aagm»
Les dades exacees sdn en tot el se pregunta a V. «I en todas l«s daU- tero suro x s. a. t b. 1. m.—K aicalmeni el» artglnatt amb um «•
de nnsàlente. M. de la Cuesta».
districte oom segoaU;
l he racional i acia* <^ la proyeotada
mati • una

L*Atracció de Forasters
i la Conferència del
Turisme
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el coronel Rlquéime, tot cf pcr»onal
de l'sattbalxatía ffs Bèlgf«ra. roenisslotií
dc la guarnlcdí I d« !a guàrdia clvfl.
iEl Rei ha revVstaí la companyia que
feia
honore.
«CAT OFICIAL DEU MARHOC
En martar el tren sUfln sentW visMadrid. 8, IS'S) taaüníida. ques 1 aiplaudimenis.
Despate oficial de Guerra:
FELICITACIONS
• L'Alt Comissari d'Espanya al Maric dae de Tetuan participa » aquest
£ l s diputats tjodaüisies électes per
.lirrislerl el que segueix; w
Madrid, van rabro afiír on expressiu
.«ínse nowtat militar a Ics dues telesgrama do felicitació d d Comitè
lones del protectorat.
SooiaUlsta do Paris i un ailro des] A Melilla, a las 22'30 d ahn-, sorll patx, moit aJectuó», d'un esnnhastaro
l,n Brtatol.- tripulat pel capità .Or- scelaltsta francès.
tiz 1 $1 mecànic Vizcaino, per a t-*lectnar Vols de prova d'un tren d'IUuE L GENERAL BERENGUER
tninacíó del camp, 1 topà amb la 11El general Berenguer ha •cmopli·
Dia lelegràflca de Melilla a r.Vero- m^roat al capità general de MaririL
jjrom, calent l'aparell 1 trencam-se
Se suposa que lla auai n bollrcitar
hi íeftnr dret el capità I sofrint le- i'auiortízçciór per a donju- la seva
tions de menys gravetat al cap i anunciada conferència a i'Atencu.
lama dreta el mecànic».

E N I N S U L A

DON MELQUIADE8 AL PALAU
LA REORGANITZACIÓ

MILITAR

La reorganització militar, segons
V\ projecte del ministre de la Guerra,
t adaptarà als flns i als mitjans do
L política nacional espanyola.
£16 mitjans imposen Umits en Ica
defpeses.
Els flns han d'orienlai-sc vers la
preocupació del Marroc.
Segona el projecte dol senyor Ali-aT Zamora, l'enllaç més directe amb
l exèrcií del protectorat seran els quatlros instructors'de les mcbailes.
[Després ve l'axèrcH especial doout:ó, Indígena i espanyol, a base del
holuntariat, i després» brigades es*citó a Cauta i Malilla. relorÇadcs
er les places de sobirania i tenitoris immediats
£1 segon escaló d'aquest exèrcit es
facial seran dos divisions en peu de
tuerra al litoral de la segona i terIccra rígló.
I No obstant, a mes d'aquestes duos
•divisions, quedaran aquelles que sigui possible en armes i amb contingents, adequats a la Instrucció, encaFa que més reduïdes que aquells alLes actuals 1G divisions es reduiran
Ien nombre, deixant-no en quadro alIgunes, atenent amb lés altres els ser|veis de- guarnició.
Les dhisions que quedin en quaIdro es restabliran a mp^ura que la
I despesa es compensi amb economies
Ien altres, conceptes, dotanl-lcs prèIviament del makrial necessari.
No es crearan regiments sense
laqneix mateiial 1 mestre es formin
I aquells o es completi aquest, l'actual
| matertal es gnardaïà als Parcs.
Los tres divisions i les nou brigaIdes actuals de cavalleria, són una
ficció i el projecte ordena que els
regiments s'agrupin a les divisions
orgàniques dels lerritorisi que les
• divisions especials de cavalleria si| gum dues-^.
Eu Jer aquesta reorganització no
Is aUetarà. la base de la proporcionalitat per al generalat a Ics dites ar
I mes, sentttít totes amb equitativa
[igualtat la reducció de les plantilles.
"El sistema actual de manament dels
I generals de brigada «s modifica. Fins
ara eren especials dels cossis de proIcedència. El projecte ordena quo els
I general en tot empleu I de qualsevol
procedència diguin genaral sense distinció.
SORTIDA D E L S R E I S CAP A B E L
GICA.

A les 8-M dc l a nit han sortit en
ben especial, cap a Bruseíes, els
Reis don Aiíona 1 donya Victòria..
A l'andén de l'estació ba rçndit honors una companyia del'regiment do
León, amb bandera i musica.
Hàn acodlj; a l'estació a acomiadar
« s rels, ]a Reina donya 3Iaria Crts"na. la infanta donya Isabel, l'tníant
don Ferran i la duquesa dc Talavera
» el tïovem en pes.
E scniyor AUja, q,uc coan
saip
companya a SS. MIM. «n el vialge,
1"B*ma (Tuntíonme.
>T?l?:a>? cs{«sr«1 » l'estídó- c!s ducs
O'- Montpensier, Vaflteaide de Madrid,
cis gcsv-ernailors civil i militar de la
P-onncia, & caçiti general de la re«10. el director d'Ondrc TOb'ir. s | ^cretaris i m&.-jx.vs gaieruls d6 dil , ^ ? , <J«parlamci««, ois bisbes da
1 -^adrM-AltaTa i SaiIattiHicca, el mar?Ilès de CamUlits. la comtessa de FonlnaT^ia daíu«5Sü de Ta Mina. tís
çí^aimfetres senyors Pérez Ca^aülero i
de Miranda, eüs camles d t í Va^e, Biuncz i Santa Eugricia, els ducs
^JMoutdHano i Fernan Aiúflcz. la
^otntBssa dea Pueato. marquesa de
W ï i l · - « ^ ^ « ^ s Agu'Fíera, OkbaücanT1· weyíer, Jaro, Caribó 1 .Wrau,

Aíuèit matí ha eatai 'al Palau don
Melqmades .Uvai'ez, qui ba celebrat
una breu entreaTsta amb sí, M. el ReJ.
En sortir del Palau, ha estat iuiervügax el benyor AUvarez pels periodistes i ha maaïrèatat que havia auat
a compainientar a S. M. r a tractar
d'un asaumpte important.
^Aquesta frase d"«un assumpte important, ha intrigat als periodistes que
han tractat d'indagar quina clasee
d'assumpte havia tractat aanb el Rei,
el cap deils r'tíocmlstcs; però cl senyor Ah'arez s'ha tancat en un Impeneíraibie' silenci respecto d'aquest
assumpte.
—iàoas h ^ i i tractat d'aiiiuíàt assun^ito — ha dit don Meüiquljjdes .Uvarez.
- E s t à satisiCeil del resultat do les
eleotions? — l i han preguntat els representant» de la pramsu,
—io, ho crec! — ha conlesiàt. —
Htm aconieguit 228 actes i es segur
que arribarem a 330. I ai no hagués
estat per petites discòrdies personàSs
sorgidia en els districtes, hauríem
alconseguit, 250 adies. Do totes maneres, hom obtingut una gran majoria.
—tira, no convó que renyeixin els
diferents grups lliberals - ha cfaaer\ai uu periodibta-íP^üquè hem de renyir? L'actitud
en què js^ha coUocat e! president del
Consell, és una gar#ntia de quo no
passarà res al Parlaiment.
£1 senyor Aivarez no ha dk, i«£
1 s'ha acomiaidat dels periedisíes.
PRACTIQUES MILITARS

Han estat (dictats ipel ministre de'
la Ouerra. els programes d'instrucció
a <rue ban do silbjecíar-se en el present any les Acadèmies Militars en
les pràcii<nicí3 i viatges d'instmoció.
L'Acadèmia d'Inlanterla eíecítera
al <·amg:·Mnnt dels Alljares, des del
dia -6 ai 15 «d'S mot^, pràrrtqaes d-1
tir ràpid, serveis de campanya i
guarnició, reconeisement» i forliflcació.-^
L'Aoajdèmia d'Artilleria desearotllarà les j>ràoti<iues on 'la segona quinzena de maig, durant 10 dies, dels
quals n'irevertirà «•piàtre en exercicis
combimaits aanb l'Acadómia dlnfanteria que a aquest fl es traaliadarà
a iSegòvia
Aqoestes pràctiques combinades tenen per objecte iniciar als alumnes
en e& enUaçameats làctics i do tir
d.-^ la dita arma. oobre rel j:amp de
batalla, aisi «om enrobustir l'esperit dc companyeriame eu l a joventut
militar, i elles seran «1 pròleg do
les que aniran efectuant*© en anys
S'uccessius.
lEls eseveicis combinats seran ds
B&güem:
ExecuUrà a'.Vcadèinia d'Inianieria
un ocerclcl demostrafiu do l'cmplen
de l'arma, assistint com /eipectador
la d'Artilleria. Anirà precedit d'una conferència explicada per un professor d'Intantcria.
Efectuarà també la d'Artilleria, un
altre eiercfc! ireapotíte a 3a eva arraa,
precedida d'identica conferència.
So simularà, itls dos últims dle.s un
çombat ofensiu per un batalló d'Infanteria amb rartilleria. que l'acompanya; i camimt defensiu d'una posició guarnida per infanteria i artiIteria.
L'Acadèmia dc Cavalleria reiditzarà pràjctiqaes diniaint 10 dies, en Ja
segona quinzena de maig, al campament de] Pinar, immediat a VàlladoM , desenrotllant temes ilàctics, iexercíd« ide foc, marxes, reconoixemenís,
proves hípiques i pràctiques d'agricultura i zooíècnica..
L'Acadèmia d'Intendència dedicarà
a príu-'toques 12 dies. en igual època
qoa ies au'terioia, i compendran operacionfi mdcjpandants , qoe desenrotllarà «artíiït id*A"rtla, acertaDamwts,
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d president dej míting el suspen- * per üha tàpia de! c b m í tinguè'ail
gué però els eomnnjstes tractaren de de saltar 013 amics dol senyor Moncelebrar-lo ells, la qual cosa íou prohi- tes Jovellau per anar a cercar ia
bit pel delegat del governador fluo guàrdia clvlL
manà desallotjar cl locaT.
L E S ELECCIONS A SEVILLA
Mds tard els commwses visitaren
al go\ernador civil por a demanar-ll
Sevilla. >- Q plet electoral toutt"
autorització per a efectuar una fora- nua «ncalmat.
a un lloc proper.
NodWW grups republicans estigueren a les redacofons dels periòdic?
El governador ho concedí.
per a 'protestar contra les tupíuades
UNA INFORMACIÓ
electorals, que a son judici s'han fei
£1 ministre del Treball ha íacilitat per a donar el triomf al senyor Luou
la següent nota oficiosa.
de Tena.
Pel minlateri del Treball s'Interessa
Després estigueren en el Govern dcs doni la més gran puhLicStat ai vil anse trobar al govmador.
qüestionari publicat a. la «Gaceta de
Aquest els cità per avui al milg.Madrid, del 24 d'abril, relatiu a la dia, no cooiparaixent.
interessant qüestió del crèdit agrícola
Els republlcan.- vau recorre en mai règim de lo propietat.
nifestació alguns carrers donant sigLa informació oberta terminarà el oificats ertts.
dia 31 de meig i versarà «obre els
El governador ha facilitat a la
DILIGÈNCIES JUDICIALS
premsa una nota rebutjant els arguEl Jutge de guàrdia don Zoüo Bar- seguaUts extrems.
quo empleen els repubicans i
rera s'ha personal a la icliniça «Slo-. Primer. Trantoimacló que han do ments
sa conducta electoral.
ker», situada al carrer de Guzmàn el solrlr els pòsits en crear un banc justificant
El governador sortirà aquesta nit
Bo, on es trobava l'inspector de vi- agrícola i participació id/ïls matei- cap
a Còrdova amb l'objecto de pasgilància, lEmíli Trabaao. ferti aquest xos en el banc quo es crcl.
Segon. Reformes que seran preci- sar algunes hores al costat de la sematí amb motiu dels suooessos csva íamilia, continuant desprès en
devinguts en la manifestació obrera. ses en la legislació per a simplificar l'exprés
amb direcció a Madrid por
l i a pT.es detóaraiiions a rin^pectqr. els tràmits úe la txanamissió de la a donar compte al ministre de la
el iqual ha dit que anava entre eïs petita propietat entre camperols per a Governació de la seva conducta elecobrers*.confimit a els grups; <fue en facilitar permutes i retractes i evitar toral
atacar la xocolateria
tractat .do l'exceaeiva labor consolidant cl doS'espera amb ansietat l'acta Oe l'escalmar els ànims, aconseguint oidre, mini en forma que pugui ervir do
crutinl.
com si Jos iun company, però d'un bao al crèdit agricola.
£!s republicans fan tota nlcna d'cSgrup H donaran un cop de cadira
Tercer. Forma ràpida i econòmica
que el féu caure a terra.
eu que podrà etablir-o la hipoteca forços per a evitar que els dii sigui
presa l'acta que estimen £eve.
Sens duhtè —ha afègit — notaren obre al terreny cultivat.
Onquè. Exempció o rebaixa que
.qiio anava amb tiivcreos agents, i
NOES D E PORTUGAL
això exasperà els manifestants.
podrà concadir-e en els impostos de
Lisboa. — En aquasta capital es calIgnora qui van ser ela seus ugres- drets reials a cobrar «n aquesta opecula que el nombre de desapareguts
SOIS.
ració íeta entre camperol?.
IJ senyor Trabazo. a més de les
Sisè. Aventatges d'ordre fiscal que a! naufragi del vapor correu portuíerklea quo 11 for^n api-ccíadeí a la poden concedir-se als ca mperols cu guès puja « uns 20, dels 158 tripulants
casa de socors té a l coli una ferida les miUores de les torres i conse- que portava el vaixell.
—Avui, amb motiu doi te. festa, del
de bala*
<
qüències del cultiu.
Aquesta tarda sg l i ha fet una raSetè. Millores que han de oncedlr- primor da maig, s'han catebrat manifestacions í reunions a tot Portugal,
di ògraíia.
se als camperols directes de la seva però
no s'ha hagut de doldre cop iaterra.
I
ACCIDENT AUTOMOBILISTA
cidcni. — Havas.
Vuitè. Transformació del règim de
A la matinada esdevingué uu greu la propietat 1 cn l'ordre fiscal I ins PARLA E L MINISTRE O E LA GOVER.
accident d'automòbil al pas a nivell titucions de cèdit.agrícola que siguin
NACIÓ
do l'estació de Villaverde.
necessaris a Espanya per a ter pos(Madrid, 2. 2 matinada.
Joaquim det la Peüa guiava un cotxe sible la millora dels cultius 1 l'apro1E ministre de Gwemació ha rebut
seu en el qual viatjaven Manuel Ar- fitament de la producció agrícola
quc=la matinada als periodismes, dataloy-Dfaz Martínez, de 23 anys, FerMÍTING COMUNISTA
vant dels quals is'ina «xpressat en
ran Martínez Carvajail. do 2»; Josep
Femàndc-z, d» 19,1 Lluís Vfllamor GaBilbao. — A les deu, a la plaça de aquests termes:
rrido.
—Un diari que es distingeix per
Iji Cantera, s'ha celebrat el míting
S'ignora sí el vehicle portava ex- comunista al qual assistiren nom- les seves campanyes contra el govern,
potser posoint-se la careta, d i u que
traordinària velocitat, quo no pogué brosíssimes persones.
ser minvada, o si anavà amb els faParlaren Ribero. Méndez. Juli Gar- el govern ha comès atropells elecnals apagats.
torals.
eda, Joan Pozaci 1 Vicente,
iPrecisamont a provinoies han aslai
La cosa oerta és que, estant tancat, eia. Joan Pozas i Vicens Ames, quo
el pas a nivell, l'automóbij topà vlo- foren moit aplaudits.
detinguts uus candidats, uns peons
lentmeut contra la barrera i a n à a
Totg «ld oradors dirigiren ferms als quals els foren recollides les acparar a l'altre costat de l à v i a
tes i UUJ administrador do correus ba
atacs als socialistes.
Ingressaren a la. casa. de socors de
estat trasUadat amb ci Sl de que les
NOTES O E M E L I L L A
Bonavista: ^ l senyor de la Pefia, tan
actes np arribessin a la seva desMelilla.
—
S'estàcomentant
favegreu que no pogué ésser Interrogat;
tinació.
el senyor Artaloydiez amb lesions rablemeut l a següent ordre que ha
Tots aquests atropells han estat c o
dinigit a les tropes que formen la mesos contra candidats addictes.
greus i el senyor Carvajal ileus.
També està ea greu .«stat TeT" jove tercera columna d'operacions destaj a arribarà el dia — hu afecades a Candusi. amb motiu d'ha' gitPerò
Josep Femaudez.
— que a l Parlament es discuteiver estat ncmnenat cap de la zona de
LA FABRICA O E LA MONEDA
LarraX, composta " do les colimmes: xi enil>. claredat i quedin lUliunyades
aquestes equivocacions.
A proposta dal ministre da Finua- primera, segona i tercera de la regió totes
Ha, terminat dient -que l'inspector
ces i d'acord amb el Constíl d6: Mi- a Dar Quebdani:
de policia senyor Trabazo i el paleta
nistres, ha firmat el Rei un decret es•Deixu cl comandament d'aquesta
tablint la dependència quo l a Fàbri- columna quo h i desempenyat amb iRoyucla mtllown de la gravetat del
«cu estat.
ca de la Moneda i Timbre, davant 1
vertadera satisfacció durant un any.
reforma acordada per docret de 15 4;
DOS F E R I T S
NO puc menys de fer constar en
maig de 1821, ha de teOir respecte a l'ordro do la mateixa l'enlairat esEn una nota facilitada aquesta nit
Ha Direcció generai del Tresor i lanl- perit d'cntnssiasme i disciplina que
bre, amb el Ü que l'esforç qu^ ve rea- han evidenciat sempre les tropes, per la Direcció de seguretat es diu
litzapf^e en aquell csf^ibllnient tingui fent-me fàcil 1 agradable el coman- que en els desordres ocorreguts aque»'
tota l'eficàcia necessària i la impor- dament, j a que per tal h i cumptat matíí amb motiu de la mamtestació
tant tasca realitzada (per l'esiueniat deméd i «u tot moment amb la iu- del primer de moig'han resultat a la^
establiment produojxl els efectes de- IcUigèucía i la col·laboració de caps plai-ot da ^anta (Bàrbara Senils de
sitjats, tota vegada que els serveis i oficials.
gravetat un conductor i un cobrador
que realitza lla dita fàbrica rstàn Índe tramvia.
No
em
dcspcdeLxo
de
vosaltres,
timament lligats, podria dir-íe com a
quests ferits ao han estat cuats eu
complement, d'siu es que tenen u. <àr- puix el nou càrrec per al que hi cap casa de socors.
rec seu aquelles Uireoclons generals, estat designat, continuu tenint-vos a
tant cn el referent a l'tacunyacio do les meves ordres.
A MELILLA
' ^ ^ ^
moneda; tau tatimament relacionat
D'aquesta manera sl algun dia tino
iFer/oL
Ci-idat Ttrgtónlraent IÍ I i
amb la circulació i el crè.lU pi'ihlic, d'emplear en un acto especial o di- marxat a Melilla el comandant d'in.
com cu «"i quo es refereix -,1 Timbre. fícil, podré fer-ho amb absoluta con- íauterla don {Manuel
•
flanvay j a quo em són conegudes vosEs diu quo va a respondre cn d
tres
excel·lents
condicions,
com
vosD'OVIEDO
alirsa yüdeu estar seguis de l'uíccle somari. que so rinstruelx.
Oviedo. — La Federació Local de do vostre coronel.
E L PRIMER O E MAI A BILBAO
Societats ohreros havia designat als
oradors que havien diiítervenir cn cl
L E S ELECCIONS A GRANADA
•Bilbao. — S'ha celebrat la Festa de
míting organitzat amb motiu dc la
Granada — El candidat roaurlsla Treball.
festa del treball, però els comunistes per Alhama, senyor Montes ïovellar,
Han parat Inclüs els flequers, que
que tenein el p'ropòsit de parlar en estigué a punt de sofrir un greu con- elaboraren cl pa el dia anterior.
el dit acte, de totes passades, pns- tratemps en el poble dc Bezmar.
Al Frontó EuskaWwia s T » cp'.ebrat
g un taren abans de cobiençar «1 poAhir s'onvlauen referències a 1* un míting.
dien pendre part en V'ucle i parlar premsa, que no donen idea de l'tan,
Entne altres oradors, ba paitat In«n TAssemblea.
daleci Prieto.
portància del fet.
va ple ei saló I la toterrpgaHa fet allusió al ïriomf dels sociaRecorria cl senyor Montes Jovel^»
cló íeta per un dols comunistes pro- els carrèra do l'esmentat poble accftu listes a Madrid.
duí un grau tumulte.
panyat pel degà del Coïlegi notarial
Ha dit quo els socialistes ^eran ira£3 repartiren bofetades 1 cops de quan els soni al pas un grup d'ést placabtes censors en ei Parlament t
puny i alguns socialistes i comunis- copeters, que obligaren als dos es- portaran la bandera do les raspoiv
tes s'escometeren a cops de cadira.
mentats senyors a refugiar-se en una sabilltats.
De la baralla resultà amb una fe- casa.
Després e'faa organitzat una mamrida a l naç l'Inspector do polkia seFins aquests arribaran els grups festació que s'ha dirigit-'al Gorem
nyor Caulexqne es plantaren «ntront a la porta, civil per a remewe les conclTBioos.

conducció de combjis, Te<iulée3, Irans
ports, ipaniftcació, proveiraenti-, eíc.
lESs víaigeb d'tnstruiooió «ís efectuaran cis alumues dc teroer any de
l'Acadèmia do Cavalfcria, visiaui dipòsiu de fiementaüs i ieguades, a fl
d'estudiar eZa diversos scrvela da la
cri* cavallar.
Els e i quar i cinquè anys d'AiüIlcria. aisltaran Alts Forns, Societat
Espanyola. Construcüvà Naval do
Itóüiosa, fàbriques militars 1 establiments induatrluds.
iLls del tercer any d'Intendència
visitoran Bíjar, Salamanca, Sledlna
del Campo 1 Gijón, tots aquells establiments que tinguin relació amb
la missió i •funcions del cos.
Les pràctiques seran dirigides pels
respectius coronels directors de les
Acadèmics.

ffSfe. ï z . — Dimeeres, 2 de maig dc
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R O M A N I A . - L a reforma constitucion a l i les m i n o r i e s è t n i q u e s
t.n «ncarregar
de la direcció pnSine* del país., d . j í a r m lliftejal proposà eotd a un díls punts cabdals
«Wl seu programa la rríonna ceu.'t!tuclftnal t i d'senrotllamcnt d«l6 frsdeveniíncms polítics uiiiver^la, per
dir-íio «ixi. havien impedit u M^Bra-,
tiano. cap d«l partit i p r e s i d i t del
cortsell de. mlnl.v'res. portaria a cap
proposant a lea corts l aprovacio dol
prnjprit» un cop formulat, per la comissió encarregada i informat pels
encarregats de. defensar-lo en la iwtna opòainó que liom esperava trobaria entre els membre» del parlament no afectes a la majona. Resolta
cU iractais 1 enllestida la part que
en les conferències internacionals Irtvlà Se pendre Romania, arrUià l'hora de donar al projecte estat parlamentari, i fou aquesta Itiora de les
^'irpi-éses del govem. Ho ja cl3 oposlclonístes deAcomplate de part d'avant sinó molts suposats amics 1 tot.
flns nnmbres dd panit. lliberal alTtttaiea la veu en contra 1 no ja amb
la tradicional violència d'una oposició decidida però raonada, einó amb
animositat de controvèrsia d« míting
amb amenaces, amb al·lusions períonHls mortificant*. í, encara, no qupiià
reclosa ail06 paieis de l'edifici del
congrés, ni als cercles dé reunió i>olïit.va; hom portà l'agitació al carrer,
aJ caiBQ. a Ie« regions apartades del
centre, l Ics manifestacions i aldarulls commoguecn la vida del pais
Nacionalistes. j^)pular t,- sobretot
ígrarie, fomentaren els moviments i
«1- raps dels diferents partits no s'amagaren d'exterioritzar Ihir decisió
<Je fer creure q) govern fos de la manera que fos.
I n dels pretextos que utilitzaren
•Is antlifformises fou la nflnsa conCfífió de , llibertats que es fa ,a les
minories del gran reialme, retreient
per abonar-, llur actuació violenta l'equfvoca redacció deia arücles cinqiiò
j setè que hi fan referència. En el
primer es reconeix als •Tomanesos·
llibertat de reunió, do conscièncta. etc.
cètera; i a desgrat de referir-se a tots
«Is súbdits dei la Romania Gran com
niiuiiiiuiiiiiirainiiiiiDiiiinuniiiimminii

El Consell de la Societat
de les Nacions
XXIV REUNIÓ

ff

CL GOVERN DE LA 8ARRE
c.) Consell de la Societat de les Nacions va celebrar el dia 23 la seva
darrera sessió. Començ* exammant
diverses qtiesüons relatives al territori de la Sarre. especialment sobre
. l ordenanca dictada per Ja Comissió
de Govem per a la seguretat del país
en vlst-a de la persistència de la vaga
dels minalnes.
El president de la Comissió de-Govern, senyor Rault. Justificà la promulgació de l'ordenança, eu vista
que es realitzava una campanya
contra dos països representats al
Consell de la Societat de les Nacions
Cridà l'atenció del Consell sobre
* l'agreujament de la sltpació a la
Sarre, remarcant que la Comissió té
el deure d'assegurar la lliure explotació de les mines.
-Els senyors Hahotaux 1 Wood, representants de França 1 Anglaterra,
parlaren en cl .ventlt que la Socíelat
de lee Nai-ion? ha d'assegurar la
lllufe explotadó de les minbs.
FRONTERA ENTRE HONGRIA
I TXECOESLOVAQUIA

El Consell féu conèixer la seva sentència, arbitral sobre la déli'mitació
rfr" la' frontera' wtre Hongria' i- TxecoeMovàquia, a la regió minera dc
(•algotharjan. La línia s'iinspira u la
vedada dels interessos purament locals, o és, tant dels interessos dels
.habitants, com dels Interessos nacionals de les dues parts. Deixa .en territori hongarès tes concessions minaires i dos cobles habitats per una
població magiar, i deixa en territori
txecoeslovnc algunes altures. ''
BULGÀRIA
I E L TRACTAT D E NEUILLY

vol que s'especifiqui l'origea etnogràfic de cada una de les minories que d
tenen reconegut. No cal dir que en
aqi|est sentit són els diputats que representen aquelles minories els .jul
més mamfestannent obstrueixen. | ,
d'enire tots. els alemanys. transUvans. búlgars i buKovIncsos amb una
persistència i vivacitat particulars.

V E U D E CATALUNl'A

nals de la potènola mandatària. No
obstant, ela habitant*, d'un territori
fo.a 1 mandat, per up acte Individual
1 •
dc llur voluntat, poden r.bt«nir la na
cionàlitat de la potència màndataria.
•Pel què es Teíeraix al cés'especial
dels habitants d'origen alemany al
e s o r i e
Süd-Oèfct àfriòb, el Cofièell declara D
no veure inconvenient en les mesures qu« propoea- «l Go>crn de l'Afrlca del Sud. encaminades a consenQuè passa actualment a Alemanya?
Ur-|os Un estatut ítiferem
Hi passen, com sempre, moltès coses
E L S BENS IMMOBLES DELS HON- alhora. Acontentem-nos. doncs, amb
notar-ne les principals.
GARESOS A ROMANIA
Primer fet? El marc baaxa. No éí
El conseller senyor Adatci havia aquest fe*, per si mateix, una caíàssuggerit als fepresèntànts d'Hongria 1 trofe. Es, al contrari, una rtecessitat
de Bomanio que Sotmetessin la qües- psicològica de l'organisme flnancier
tió de l'èxpropiacló per Rómania dèls d'.Alemanya -tal com avui! funciona,
béns inimóbles dèls optants hongare un saludable rebaisament de la
sos a la decisió dèl Tribunal de Jus- sang. El deuf akocany.ha pujat dutícia Internaoionil, o bé que el Con- rant aquests darrers temps a raó de
sell l i demanes la wva opinió.
600 mil milions de marcs- ca4a deu
El representant de Romania decla dies, i encara que hom ha agafat
rà qué els interessos del seu pals. ara el costum dç creure que un mi'
tals com els concebia, uo li permetien lió de marcs no éïj res, n'hi tta prou
acceptar les suggestions del conse- amb agaíar-na sls-cènts mil mlUon?
ller i les quals havien estat admeses !>••: a adonar-se qtM, 81 dahvl de
per Hongria
2r).ooo marns per dòlar, fan dos cents
Després d'una discussió en la qual milions de pessetes. Si «l dòlar puja
prenguéreu pari tots el> inn>»llers. de 20.000 « 30.000 marcs, aiaò vol dir,
fou adoptada pèr unanimitat una re- per tant. que el valor real del deure
aolució, dient que el Consell, dolent- Rotant d'Alemanya ha quedat auto
sc dc no veure la possibilitat d'un màticamem rediili d'un "anquanta
acord dins un esdevenidor proper, i p^r cent. R-sduecion? molt més fortes
de no poder presentar proposicions que aquesta són encaixi imprescindique permetin una solució, immedia bles i inevitables mentre "no s'operi
ta, ajornà la qüçsüó 'per a exami- una de^-aluació de "la monèda^ seguida duna pstubilitzacio permanent
na r-la en la propera reunió.
Car no hi ha. cap E^fa^ al món que
pugui angmeniar el deute fletaht é
raó de 200 milions de pessetes cada
deu dirs, si no és def^oroptanf qne
aquesta suma quedarà awb el iempf'
Les
Idees
reduïda a vint milíóns, o a dos o a
cap
'.

L ' A l e m a n y a d'avui

Amb tot sembla que ei govern sTia
'proposat seguir el seu camf sinó aju-'
dant«e de fórmules de concòrdia a
désgrat d'oposicidns: no tement les
(oaerioritzaciónfs ,<enemiguftsv fil les
defecci'óns dels partidaris, per sensibles que siguin,- i hom diu que A
gunee ho són molt, ni la solitud afnb
qüe l'amenacen de deixar-lo eu la
cambra legislativa.
I n a . fle les minories més nombrosa
1 rnés In'fluerlt, és ía lsraelita. Fins
ara molles institucions > molls drets
éstàven negats als que pertanyien a
la raça maleïda i obligats a suportar-ne" la influència que en determinats ordres de l'economia nacional
exefcèixcn. no deixa d'havèr-ht nuclis
de. població que els avorreixen. Ens
manquen dades per a determinar llur
veritable sentit, peró el fet és ipie
ctínira els jueus han
esdevinçut
aqqesii, últims mesos amotinaments
jrevls, com és ara el dels estudiants i
les
I m a t g e s
que no volien entrar a dasse sj també es permetia l'entrada als primers.
Dofensanl c! dret d'aquests es prpnunciarén molts estudiants romaneUSÀ i M O L ' J ' . H
sos-que apoiats iper qui fos publiDE VJÏGRK.S ROSSOS
caren un diari transigent flns a obtenir l'admissió. Aquest i els altres
En f l volum — «í,"» CUu] Conti
fets, són, de totes maneres molt signenis*. aiUhologie mpn&iaJe de pornificatius de la inquietud interior.
de r.on^tem·par/ifne'·
q'ip acabem,
No s'ba arribat encara a la solució tir fullejar, crçs trohtm. amb sis petidel plet, greu i ple de difiuültats que tes mostres de poeMà tnegre, a les
s'àfloioncn de dia en diar le.- nUim s darrera paginem itfl. rçcull.
inforniScions oflcial& fan YCHTP UIW
VaJ a dir qUe iio tóm. aquestes les
probable ^-ictorla del govern però eU
pposï'çlonistes no es conformen i pro- úniques com.posieiorts «neffres' dc
meten provocar almenys una dissolu- rontplóffia mundiàl en qüestió.
ció de les corts i anar.a unes eUciLleral. de qualques exceprions, ja sicions'verltableb que facin del Parla- gui pels estils prfipis dels autors <5imect en veritable àrbitre. _'
eolllls — i que M. Ivan Coll, el col-,
J. M; CASAS
lector, ens perdoni — Ja sigui per
efecte de le.': traduccions — í oue els
'aimmimiiiiiimmniiimmimümmmiíüm.mmia
senifors traductors «is • pertío/Mn —
fof el ttibre, {/(óTehi, ens apar f-n verència d'.imbaixador?, a la qual el
Govern búlgar podria presentar-hi ritable llibre de poesia tnegre,.
.le5f seves observacions. ?! aquesta
Els autors-més .roi^ps que irüeffren
apfeola que cal suprimir la Comissió
de Control, com demana Bulgària tLes Cinq Continents*, no són pas.
aleshores el Consell podrà exercir eeTtaméni, gàisàrlèni Mr, els menys
aquest control, com preveu, l'article «negres....
1M del Tractat de NeuiUy.
JOS» MARIA IUNOY
ELS

REFUGIATS GRECS
D'ASIA MENOR

El Consell escoltà el rapport del
doctor Nansen sobre els resultats ob
tinguts, gràcies als esforços de les
autoritats locals i dels de dlverscí
organitzacions de socors, per a dur
a terme una obra dc reconstrucció
permanent, la qual permetria als rcftigiat« subvenir a llurs pròpies necessitats. Els resultats obtinguts nc
afecten pas un gran nombre de refugiats.
Els eocorsos de les organitzacions
de beneflcènoia. es fan rnés escassos
i , per tant. el Consell ha decidit In-'
vitar el doctor Nansen a examinar
immediatament, d'acord amb el Go
vern grec, si. cas d'ésser reconeguda
la poSsTflblitat d'un emprèstit, seria
possible canviar les mesures de so
corsos provisionals, que s'han pres
fins ara, per un pla dc conjunt que
permetés establir els refugiats en altres regions _ de Grècia, sigui amb
vietes a ocupacions agrícoles, sigui
per tot aJtre mitjà que els permetés
viüre per ei mateixos.
Una sots-comüssió, composta del?
representants al Consell de la Gran
Bretanya, França i Itàlia, als quali'
el Govem grec podrà afegir-hi un
alvre membre, rebrà els rap ports del
Comitè flnancier de la Societat de
les Nacions i de l'alt comissari, i donarà la seva opinió al Consell sobre
el punt de saber si la mateixa Societat pot acceptar regularment i útil
una responsabilitat 0 empendre alguna "acció.
. Entretant, el Consell ha consentit
al doctor Nansen un avenç - de 50.000
franca.
LA
NACIONALITAT DELS
HABITANTS D E L'OEST O'AFRICA

Sobte Í òl control de l'observància
per Bulgària d? tot déusales müï
El Consell ba adoptat una resolu
- tars: navals i aèries del tracta» de cjd declarant que l'estanit dels ha
•Nenllly. el Consell és d'opinió que Infant* indígenes d un territori sota
. frueet» (luestió pertany a la Cótife mandat, ét distiDj <tfl • dels nacio-
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RuhV augmenta l'atur' forçós ho f»
gaires dies que a Mdhlheun els I
obrers sense feina-| la poUcii.a!· [
manya van anar a treis pels cafreT'i
da^-ant »i'oell narquois» de Jes-'tl^poil
fraficeses, i cl telègraf unforma^U··isl
dc font alemanya, tranrmteses . perl
una agència aleiMnya) .^s^tQu, avuil
que a Essen estan foníftcant ('Aiuri-I
tament per por d'un atac. | qué I
Boohum el nombre d'obrers desepí^i [
nats''engrosseix en. proporcions: ajar-1
mant?.- Fóm estrany que les <%?s|
no passessin així 1 és segur qoe -cadi I
dia que passi la • situació--s'aninl
agreujant. Molts «Stablirçflpts. de taf-1
taHórgia ban esgotat les - priaptral
matèries i no poden >a n i trebaU^j
per anar acumulant--stQClí» com -h^i |
fet fins ara. Per altra banda ïto In
dústdia del Rubr,. sitiada pej cordo |
duaner francès s- privada; per-Hant,
d'exportar. I>a pogut unicanientjfosr I
treballant grócleè à l í tfèdttk ET di f
pensador exclusiu d'aquesit. crtdibl
era l'Estat. Però es dóna «ï '••Cüsl
qde fa gran indústria alemanya,
posada a acceptar a la conca''delí
Rahr lots els crèdits -MI marcs paf :
que cl Govern vulgui concedir, noi
està ni poc nl mofi disposada'íbra I
de la conca d-l ftuhr a concedir ella. I
per la swa part. a l'Estat, el mé;[
petit crèdit. Havenitein. dirCcidr'-de! |
Banc d'AJemnnya. ha tingut de parlar enèrgicàriïent als grans utfdusl
trials, fent-los veure c(om a'-luf'ltl
pròxim el dia en que no podria se
guir enmptant amb l'Estat_com -i I
mmanditàri- Però quan aquest' d.a
arribi, si nò ha intervingut una, modificació de la situació polidca^inr
tii haurà cap fàbrira de la conca
|
Buhr que pugui treballar.

^ e r ò sl la baixa del marc pp tk
en ai mateixa unà cTàstrofe, • sine
més aviat un fet. nec^ísari 1 fins' a
cert pum beneficiós, el moinçnt en
qué s'ha produït és slgniflcatiu Vt'ftabililz·ació del marc m'anniigu la
pel Gabinet Cuno d'.ençà de mi'-ian
febrer flns a mitjan ablrl, era «tna
mesura d'ordre estrictament polític,
dé caràcter provisional p»r força,
sense cap fonament sòted per aguan
tar-le ma^a temps i amb una finnli
lat de caràcter pslcolò'gic. "AcostWnal
el poble alemany n considerar \h: cotització del marc com el termòmetre
de là seva posició eh el món1, calla donar-li -una sensació d'estabillial en
el moment en què es prenia la greu
decisió.de pprtar-Ip cap a ía poltfica
de resistència passi vo. Per àixó
apuntem la signlllcàcíó inequívoca
del moment en què la Borsa va -perdre la resistència: l'endemà nnaïeis
del d+scurs de Rosenbsrg. proclamant la necessitat de continuar la
política seguida i deixant les poetes
tancàdcg per a les negociacions.

I davant do tot això. què fan ^
Berlín? La premsa diu que «l Gttotn
no ha circulat encara entre ïes".^*
tendes flrrnants del Tractat de Versalles el seu prpjecte per a la soloert
del problema de les reparacions,'perquè hi ha ministrès partidaris A'iri^loar una xifra i altres que no en
són panidaris. i que potser aqw-'
proïecJe. .iKeríl,çJr.çuI.at_..3_ primrs.
maig i potser una mica mes t J ; ;
Però per ara el Govem alemany no
sap encara el què dirà.
De debò: E"eSpectaclc d'un gfan ]
poble de 60 milions d'habitants carregat dc qualitat? I de reserves i
.sense ningú que sàpiga íèr una política-en ncitn d'ell, comença a Ut\
Segon fet: A tota Alemanya, i d'una pena.
manera especialissimà a la conca del
EUGENI XAMMAR
«iitH'.ni>M.iiiiuHiiiiiiiiiiiim.'iiuiiiiniiin!iiiinii

itimmimmiímmMonaMHMi

(j) Ivan Coll ; ' L e s Cinc ConllnrHHt.
Edit. L a KencUMn^í du Livre. :8. BouU.
v a r i Saiht-MIchal. Paris, IQ.-J.
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Confeccionem
tota classe d'equips per 8 tots
els esports amb
llors escuts especials.

L
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d'articles
s e n y o r a

CRESPÓ COTÓ, classe superior.
. . . . .
3*45 ptes. metre
PUNT COTÓ «MARGOT'. classe suprema . .
3'30
»
FITA SEDA JAPONESA, ample 100 centímetres.
5'CO
»
DUQUESA SEDA, doble ample
9*50
CRESPÓ X1NÉS FANTASIA, d'alta novetat. .
I3'00
»
EOLIEN FIL I SEDA, RENTABLE
7'50
>
TR1COT FANTASIA. el més nou i bonic, dobleample 23-00
»
CORTETRICOT SEDA, llis, tubular, ample l-lC|l5a 39 00
corte
SEDA CRUA RENTABLE, doble ample. . . . .
7'50
metre
SATÍ CHERMESSE. doble ample . . . . . .
14'25
»

Jerseis . pantalons, camisetes
esport, bandes,
mitges, genolleres,tormelleres,
defenses, pilotes , cambres,
pitos Referee,
passadors, tiradors , manxes,
guants i poder,
etc, etc.
TOPPQIO
uCiúCJò
totes les combina- O t
cionà. a peaSètes

A

ratllats
o llisos
Q fg
**

C O R T S ,
(ENTRE

646,

E N T L O ,

CLARÍS I PASSEIG DE

2.

GRACIA)

VENDES A L MAJOR I DETALL

CASA

ÏILAfiDELL

Hospital. 36 i 3S. - Sucursals
Comte Asalto. 8; Carme. 73
Riera Baixa, 26 i Fontanella, 17

MagaUem: Barberà, 16 bis
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C O N S T R U C C I Ó ! REPARACIÓ
TALLERS
BAUBIOH
Muntaner, 53, Barcelona.—Tel. 2390 A.

C u r a c i ó r a d i c a l de l'Ozena (Fetor de l'alè)
Dr

Uf.

P.IKÍ 1 Víffal
l'Hospital de la Santa Creu. COLL, VAM i O S *
U U S I I V I U a i L L E S , Passeig de Gràcia, 83, praL - Tel. 3274 AÍ
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LÍNIES
Madrid-a Irún i els seua ramals.
Alar a Santander. . . . . . . .
Saragossa a Pamplona i Barcelona
Tudela a Bübao. . . . . . . . .
.Mmansa a- València 1 Tarragona.
Astúries, Galícia 1 Leún. . . . .
VUlabona a Avilés
Clafló a Soto de Rey,
Ueyda a Reus l Tarragona. .
Sant Joan de les Abadesses. . .
València a ütiel .
Tota la xarxa

i

3.6S1

ESg. ïT$. — DiSecres, 2 de i n a í g de

CSTftnJTTOÍ

C

deia

C a m i n s

O
de

M

E

F e r r o

del

Ingrsaaoa dala dlea i al l o à'kbril de
1*33

Diferència

ioaa

R
N o r d

s
o

ADOBS •
„
Dia & d'albrll de 1563.
«informació Ac ia casa J. Esplnàs,
jïat-çeion·)
Süpettcsral d'os da mig a l per
100 azot l Í820 d ' à d d rosfònc. a 15
P«6etes els 100 quilos, a la fàbrica
Superfosfai de calç mineral 18;20
P«r iflo d'àcid íosfúric solubte, a 13
í ^ t a s «Is 100 qoUos. sense envàs.
iiuperfosfai de calç mineral 16/18
P « 100 d'àcld fosWric soluble, a 12
p***!*! els 100 quilos, mlnlmom deu
tones sense envàs.
Suoeríosfai da calç mineral 13/15

C

I

A

IÒ!^,

L

d ' E s p a n y a

IngraBaos dea da l.or de genar al lO abril de
1023

Dlferéacla

1922

+

2.í*50.372'02 2.85!!Í.012·21
iss.eeo'is
1.33$.71ü'63
550.ü55·20
534.e63·58
1.466.57273 1.444.591*62
1.305.305'38 1.188.650*33
55.688'21
49.903-77
4203S'42
2?.424,83
131.817*33
lei.awss 156.952'02
41.823-49
X.4241X

7.640"29 28.242.612*14
1.883.559*94
8.1771S
i^.osaoa 13.605.36174
5.632.673*10
15.3S9-62 13.345.0I5'67
11.981*11 11.072.2 IS'SS
116.655*05
386.6^7*70
5.78·2'44
246.006-35
18.633*53
1.403.427*10
17.029*12
1.646.542*72
4.352'86
350.749*37
5.499*13

26.988,897'01
».9iaiS6*37
12.S93.522,57
5.410.22D
12.808.308*76
1,1.217.58178
363.027*42

8.115.619'25 7.815.029*94 +

mó^'Sl

75.06<.119'98 + 3.650.739*43

78,714.859l41

1.253.715*13
J4.626'43
711.839*17
222.452*44
536.706*91
754.631*79
23.670*25
\S5.9eíi'5I
60.023*78
77.98874
1.325,440*36 +
&3.769·88
1.592.772*84
Ó.430'2S
360.179'63

+

Barcelona, 26 d'abril de 1923. — El secretari del Gomflè. A l f r e d Fuster
per 100 d'àcid fosfòric soluble, a 10 /09.'òrlc a 40 ipassetes els 100 quilos.
pessetes els 100 quilos, minimum Ueu
Nitroglna Sant Jordi 8/10 per 100
lones sense envàs.
a £5 pessetes el sac de 70 quiSulfat d'amonlac 20/21 per 100 azot. azot,
los.
a íiS'SO pessetes «is 100 qçilos
Producte fosfata! Sant Jordi, a 60
Nitrat d'e sosa 15/16 per 100 axot.
pessetes els-100 qnllòs.
a V» peasetes e4s 100 quilos.
Sultàt de potassa 90/32 per 100, Sofres
equivalent a 49/50 per 100 de potassa
Sofre en pol?, a 13 pessetes el sac de
piu-a, 33 pessetes el« 100 quilo?.
j
Clorur de potasea 80/85 per 100. 40 quilos.
equivalent a 50/51 per 100 de potasSofre «Extra fi», a 15 pessetes al
saTipUra. a 31 pessetes eüs 100 quilos. sac de 40 •qulloc
Matèria orgànica còrnia natural
Sofre sulbUmai (florí, a 20 pesse10/11 per 100 azot 1 2/3 per 100 àçld tes el sac de 50 jullos.
iiniuiiiiiHiiiiimmnuiiiitonmmmnmim
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Sofre precipitat (gris), a 9 pesse:
tes el sac de 40 quilos.
Sofre en terròs, a-29 pessetes els
100 quilos..
Sofre en canó. a 48 pessetes els 100
auiloò.
BACALLÀ
Dia 28 d'abril de 1923.
Aquesta eetpiana ha arribat el vapor nonwg *San Nfiguel». amb 4.504
ladells de baçaillà. de Noniega.
Per al cpnsum es cotitzen els següents preus:

O

N

A

i de maig
de 1923

COTITZACIÓ ÚNICA DEL COL·LEGI D'AGENTS DE CANVI I BORSA I Efe MERCAT LLIURE DE VALORS
VALORS A TERME. — Al mati, a la Sala de Contractacions del Casino Mercantil, a fi de mes: S'obre de
Nords a "3'!0 i queden a 7315, d Alacants sobre a 73*10 i lanqijena l'enter 73·0Ò, de Colonials es fa ae 67*35 a67*75 1 a
67'85. Transversal de !80'75 a 18ü'5Ü i a 18075, i Gran Metropolità a IM'OO i af54*23.
A la tarda, a la Casa Llotja:- S'opera de Norda de 73*20 a 72-30. Alacants a 73*10 i a 73' 15, Orenses de 16*40 a 16-80,
Colonials a 63-001 a63M5, Aigües a 126*25. Transversal dé iS'.TO a 180*501 a 180*25, Gran Metropolità de 154*00 a
153'Oo, Docs a 18*60 i a 1670, Mdrilenya de Tramvies a 91 85, i Sucreres preferents dé 93-25 a 93 00 i a 93-25.
Darrera sessió.— Al Casino Mcrcentfl, de dos qiarts úe chíc a les cinc de la tarda. & i i de mes: Es fa solainennt de Fïïipines a 22ü·00, i Autòmnibus a 121 00.
DIFERENCIES DE LES OPERACIONS A TERME
. De la tanca d'ahir a les cinc de la tarda a le d'aquest matí, es pnja 0*60 de Gran Metropolità, i no té variació el Colonial.
Da la del mati, a la de les cinc de la tarda d'avui, no hi hn comparació.
.
.
.
COTITZACIÓ DE MONEDES ESTRANGERES
P r a n ç a , 44*20; i n ï M o a , 1I6'65; belgues, 38 20; lliurea, 30'3Qi Urea, 32*05; d ò l a r s , 6'545; mar os. O'CQ, i corones! 0:015.
INSCRITS ENCARA EN EL BUTLLETÍ OFICIAL
AL COMPTAT. COTITZACIÓ DE VALORS NO
Grans Molins Bascos 8 "lo. • 93'Cc.
Barcelona Tractionand Light Power 7 0|0, .1921», a 1C0"25.
Mines de Potassa «Súria» 7 " u a *fi'£0.
a 10&*Pa
Barcelona Traction and Light Power 7
Gran Metropolità 6 X , a 9975.
Barcelonesa de Navegació 6 "I», a.*^0Tramvies de Barcelona 6 0|0, a 101*50.
Obligacions Espanyola Colonització C'l,, a 96'ca
Hotel Rit/ 7 0l0. a ^4*00.
Foment d'Obres i Construccions 6 o|0. a 94*35.
Ajuntament Sevilla 6 0iu, a 95*35.
Municipis de l'Exposició 6 per 100. a 99*35.
(Reproducció del Butlletí Oficial)
92-75
itegadiíu r.levant 8 "lo
Ajuntaments
i Diputacions
Alaçaiic I.* iiipotecA .
Canvia estrangers
6800 HIsp. Aiíier. d'Ele. G 0|0 95-85
>
S.» »
•109-50
67
00
•
'
»
>
Bons.
•
3-'
•
« 2 0 Municipi seirastre. . . «TB-IS
firis, sec . . . . .
91-65 Coop. ïltiid Elèc. 8 "|» •92'75
30-39
Ijondres. sec . . . .
»
1906
80 35 : r l
77 00
003
DerUn.'xec. .- . . .
71'SO Vàrloa
»
1907 D . . . «rg-OO
• c . . . . . 89-X5
9-015
'ieuH xec . . .
»
1918
B
.
.
.
'rs-zs
•
1
>
32 05
Koma, xec .
.".
77 25
»
1912 K . . . ^0 25
E
2S-30
85 50
déiiov»,1 xec.
86-25 Transatlímtica 4 "to . .
»
191Ï F . . . 73 50
»
F
118-65
39-50
Zarlch. xec.., . , .
100-35
»
191.1 H . . . .79 00
Cl» . . 103-85
•
O
6-53
Kova York, xec..
.
58-0O
•
191B » . . . ^8 00
»
B'ioifeí
»
França
18M
.
.
• 68-00
»
J917 B . . . ^g oo
»
»
IKIS . . 55-15 Canai Urgell
99 25
1918 B . ' ,
OauW&tat
» Directes , . . • 52 50 C.*G. ï . Filipines 1903. •• 98-75
i »
1919 B
• 37 50 Asland 6 0|0
Orense
A.
B.
C.
.
.
.
•101-25
>
sm H , . 79 00 -. K. G. i II. prior. . . 62 50
7) m
A
Interior
» 7 "i»
: •,84;00
19Í1 G °U
88 65 M. Cac. i Portugal, 5 "lo 88 00 Foment
B
7125 EiA.-impIalSSS
d
Obres
5
"
i
,
.
• 65l0fl
.
.
,
96-35
•
71-50
M. (.-àc. I Portugal, var
7125
0
BerRa . . . ; • 64'50
•-»
I9OT . , .
90-75 Olot n Girona . . . . 65-00 Carbons
•70 85
D
K.
C.
C.
Kegants
Ebre.
»
191Ï
.
.
.
•87
00
•70-70
.
» ^ blpoteca. • 85 00 Constroccló Naval Bons •100-25
K
98 00
Reforrmi . . ,
82-15 Aiidalnso.-"
•70-80 lioos
1.' 3 " i - . . • 55-75 „
P
•
» C0!»
93-25
Diputació
antigues
•79 00
•70-70
OiH
.
. 2* 9 • l , . . 51-00 Conat. 1 Paviments G'lo- • 8450
•
B
.
.
.
•79
00
•
98
25
87- 20
P. -C. Besaln . .
A
General Rezatilns 0 "lo- 49 00
Bkferlor
»
C. . . ,
•79-00 AUJÇ.
88- 90 MsDComnnltal.
Tràmv. 4 " i , . . • 79 00 MecAnIcaVéllntera6'>lb •• 95-50
»
B
1915 .
•74'50 Gral.
• 8375 A. Forns Amlalusia G "i,. • 98 00
85-75
C..
•
»
8
"I»
.
.
. '
1920 ,
74-50
BB^O Caixa
St. Andreu . . • 73-75 Tenen a Moderna 7 "U .
J
D
Crèdit Com.
•74 00 'frainr.
8820
F.-C. Sarrià 6 "I» . . . •104-50
•
E
SS'
I
S
C'omp " F.-C. Cataiunya 90 25 Accions Banca
•
F
87 25
G I 11
> U. FX', Catalans . 9875
98-20 Obligaciona
Amortit. 5 ' l , A
TàngeraFazr, «V . . •99-50 Banc Barcelona ptes. . •36-08
96 20
B
Tramvlea Sevilla 6 aio . •97-75 Banc d'Espanyu . . . •548 00
98 20 Port de Bnrcelona
. »
C
iiaac de 'l'erraisa . . . • 8'60
.
de Melilla .
•88-30 Port
Cródltl Docks . . . . •172-60
de Sevilla .
Aigua, Caa I Electricitat
ï
Banc Hisriaoo Colonial. t m m
Port GljOn Musel
F
Apvortlt. 6 •!„ A
98-10
•
97-50
liatcelonesa Eiect. 1900.
Vàries
. »
1917 . 1
96-10 Ferrocarrils I tramvies
» '
» lè07. • 82 00
»
85-20
c
>
» 1912. • 88 75 Oataluna Gas F G »i0. . • 8/-50
86 C0
I>
»
» 1913. 83- 75 C. lllsp. A. iaectr. s. A. 228-50
•96-30 Nora Espr.nval.'í. , , 63 85
E
60lo • 98-75
•96-45
•
•
ï-* a.
' »
«. B. •224-00
V
6é'2S
amplona......
Algllüí Barcelona r. 0|0 85-75 Rnllcta Espanyola . . •198 00
fre», v. juliol
IMS A. •100-50 P
66-00
•M'M
Priürital
8
%
Kspauya iqilli.'<tr)iil . . ISO'OO
.»• ». .
I?i3 B. •100 50
75 25 General Telèfon» . . . • 90-00
1." Ulpoteo». . •«•86 Catalana Gas £.
• v. gener 1984 A. •101-60 Astúrlo»
•
E
O
25
74-75
»
2*
»
.
.
• F. . . .
Peuinjiiüar ïelèfou.i.. .
88-50
» v. ,>
li'M 11. 10140
*
3-*
» . . •EO-25
> G 60I« . 93 00 iiotel Klt/. G"!, .
. . • 76 00
» v: febrer 1921 A. 103-50 Llçvda
. . . . S5-7S
>
> Bona . . 9050 Anúnima Cnts
•tBTM
» v. »
Í9U D. 102-30 Villalbaaa Bena
99-75 F. • C. Nord ptes. . . . •388 00
Se/tovla . . 7B;16 UallorquInadElee.e·u
00-25
» r octubre 1K3A. ••)101'»
•89 00
Kjpt'clals Almaniia . . 78'78 Energia Elèctrica 5
• Alacant pte". . . •382-75
I9S3B.
» . v. - *
Almansa
a
València
ad.
•&»-00
•81-85
•
•
8 " I , 95-75
» And alustia . . , • S7'2S
3. de Erfilí. 6 " i .
•
> no ad. •46-70 BoB» Enerif la Elèc. 6 "i» 82-75
Mines Sant Joan . , . 65-75 Elèctrica Cinca 6 "U. . 91'25
Alaasoa i sant Joaa. . &t-00 Prod. Force* Motr. 6 "I» 81-75
Eatrangera
Estrangera
Osca a F r a n c a . . . . 77-35
•
»
> TIo 84- 75
ConatrnCtíonsE»e.6',i„ •81-58 Banc E. Rio Plata,
Cidolen Areentlnes 6 1 , I Vtl NordeapecialS"!,,. . . w a s
1 Va valors aHMTiyitaW amb asterisc so ban tintut cotítxadO. Oefitem constatatl'últim canvi • fnia
llegidor.
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lïAKELtS EKTRATS :
i Vífcc ioiià «Orient., de Gènova iAb
I V»t<* «B«a>ol «Tim», de Cartagena, amb
llticga. eeneral
.
I vapor baacii «Cosolioi, de Mstaian, amb
tisicia «raertl.
"
T Vapor esp4n>«l «José Maria», * - la mar,
tmb pei»-•, ...
Llagut espaçjol «Teresa», de '. icaro. . amb
S i g t a t l eoJeta italii ' «Citià di Soissrt,
k &jno, amb ea»b6.
Vapor 6'panyol «Mallorca», de' Palma, amb
^irrcga general i 7; passatgers.
VAIXELLS DEPATXATS :
Vapor-eíponyot • «José. Alberta», amb cftffeM gcperol, iMít 4 • VoJíçda.
Vapor norueg «Boosegén», en llast, .cap. a
Eiris^a í Bosa.
• Veler U j i i l i «CfMBe- • August o., en Han,
Ino a AKer
" veler italià «Maria Assunta in cielo», en
ílost, íap n' Cérdenya
Veler espanyol «San Josí», amb cime*r,
*p 'a València.
_ Bergantí goleta espanyol «Àngela», amb
Icirrega general, cap a Mllaga.
IvAIXELLS SORTITS:
Vapor espanyol «Cabo Qnejo», amb cirre|£.i gençal, cap a Moraella.
I Vàpor italià «Bellendexu, amb clrrega geIcfral i trtósit, cap' a València.
Vapor anglès «Fencbnrctu, amb càrrega ge.
leral i trànsit, cap a Nova York i escalo.
'Vapor aleina n «Portofino», amb càrrega geIneral i irànsií, cap" a Cartagena i Hamburg.
Vapor espanyol «Cabo Eoche», amb càrreIpn general, cap a Bilbao.i escales.
Vapor espanyo! «Marqués dç Campo», atnb
cirréga general, cap a l^s Palmes i escalç*.
Vapor norneg «Bessegen»' en llast, cap a
I Eivissa i Büjion-

rf>
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V S O ISB

NOTA: Per ser dem'l festa oficial no hi haurà Borsa Únicament tindran lloc sessions d'operacions de valors a
terme, 5 de monedes, a r Associació del Mercat Lliure de Valors.

Banc de Catalunya
Barcelona
Central: Rambla d'Eatndls, 10
Agèncie?: N.0 1: Crett Cbberta,a.
N.0 2: Saut Apdreu^líe
N.03: Salraerón^lll.

Valors - Cupons - Girs
i
Canvi - Banca
Apartav de Correus: 568
Direcció telegràfica:

CÀTALONIABANK

•

BacaJl-j. ILLUro saperiür, a 78 peasetes els 40 quilos.
Bacallà llibre de primera, a 74 pe.
setes els 40 quilos.
Bac-Sllà' llibre de' ségona « 70 pej.
setes els 40 quilos.
Baoalllà d'Islàndia superior, a 70
peisetee els 40 quilos.
Bacallà d'Ial-àïidia de primera, a 68
pessetes eüs 40 qwiHos.
, Tripes de bacallà, a 350 pessetea
els" 40 quilos.
Pei xopa lo, a 78 pessetes els 40 qüi-<
lo*.
• FRUITES 1 LLEGUMS DEL PAIS
Dia 28 d'albfil de 19123(Infonnació de la càsa Miquel Valls,
i Salvadó)
Alls cap-pares, a. 30. pessetes la dot.
íena de fores.
• Ametlles amb closca molla, a 140
pessetes els lOü quilos; idem amb
closca'fofia, a 7ü pessetes; idem Mallorca escollida, à 290; idem propleIUIÍ
nrimexa sènsé trossos, a 370
pessetes.
' •
Escaiola de Sevilla,, a 58 pessetes
Ws 100:qoilos.
Mong^ies blajíquer : de iMaUorca, «_
50 pessetes «fe IÓ Oq^iilos.
Mongetes de color de Castella, e 8S
pessetes els 1QU quilos.
•Matafaluga. en gra de Castella, à32ó pesse'teis -els Í0U quilos; idem de
ta Mansa, a 385.
Veces de Sevilla, a 55 pessetes els
100 quilos.
ivrròs bomba floret, a 115 pessetes
els 100 quilos; bomba número 12, a
110; aanonquill niimcro 10, a. 62;
aanonquill mimero 2. a 68; amonqudii niimero 2, a 58; selette,
66;
tarlna d'arrOs, a 48: glàcé. à 65,
• Avellanes: negreta escodUda, d 80
pessetes els 58 quilos; Ídem garbelladee, a 72.
Cacauets: gra de iTestranger, a 90
Píssetes els 100 quilos; dòs grana
roigs, de 75 a 80; tres grans, de 85 a
90 pessetes.
Comi. a 435 pessetes ele 100 quilos.
JCuffles garbellades, a 100 pessetea
els 100 quilos; Idem oolliter. a 95,
Cigrons: de Xereç. a 112 pessstes
els 100 quilos; idem Xereç nümero 1,
a 117; idem Xereç número 2, a 113!
Mazagan. números S9-20, a 65: pelons número 4. a 6ü; especials, s
85 pessetes.
, 'lentles deis pafs; a l-W pessetes ala
100 quilos.
Moresc del Plata, a 33 pessetes ela
100 quilos.
Nous esccüitdes. a 110 pessetes «ús
100 quiloa.
. Panses de Màlaga, «de 12 a 19 pee.
setes la caixa de 10 quiloa.

LA
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OteoniU*.
Futur»:
Maig. . .
Juliol. . .
Octubre» •
Gener , ,
Març. • •

Fatur». Aíhmouni
»

T«ro»r i QBMt

Obrüo·at
mm

üverpool

S·kellaridf·

15.38

00. Oü

15.26

00.00

00.00

!4.50
HM
13.13
12 W
:2.48

14.43
14.»
13.15
N.
N.

14.6'.
14.30
13.15
Ii.64
12.49

00.00
oo.cw
w.oo
00.00
00.00

14.49
14.26
13.11
12.59
12.46

Oetab**

Jumel

uürt·r

28.70 I Maig.
Bovambr* Nbre.
34.48

:8.05
16.75 .

29.85
JuUol
32.08

ChrtB·at
00.I.O
00.00

15.95
16.70

Nova York
DtooalblB.
Futura:
AWg. . .
Juliol. . .
Octubre. .

i

Gener , .

27.85

00,00

27.05
28.40
23.88
IM9
23.20

27.88
26.45
S&fl8
23^5
23J25

.4

00.00

2r.Tr

00.00
00.00
(Ü.00
00.00
00.00

26.53
24.07
23.65
123.33

Ckilatnt mm l

Nm Orleans
Mafg, t
Juliol. ,
Octubre .
Desembre
Gener .

i

*

oooo

27.00

00.00

ooxo

26.70
26.22
23.40
22.93
22,88

00.00
26.40
'23.52
00.00
00.00

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
Barcttona, / de maig de Í933

1:.

K-rn-ona de Costella, a 370 peas» do P60, ja que els dos anys anterior»;,
el capns em solament de n.000 tones.
tes «is 100 quilos.
A I estranger, <^p nKr.-imeni a 4»
FARRATGES
nxuníoar, contin irant la gran ca^ma
Cotitaem els malPixos preo? de la
Dia 2» d aòrH de 1963.
Aitala d Urgeai de primera, a aW eetrrcma paseada, o signi:
(Fernando P<K> estra. u 310 pessepessetes au 100 quilo* estació de Bartes el quilo
celona.
Pemando Póo sniperior. a 3'Oi pesAitals d'Urgell prunera, e 21'M.
itiMa dVitgaU de segona, a CSO setes el çoílo.
Fernando P60 carrent too. • í pespessetes.
setes el quflo.
Païla dlir^eai. de I2u0 passtíes.
Fernando Póo corrent baix. a 885
Palla daJ pats. a 12 GO peesetea.
RsiUa «urta .l'.Aragú. a U pcp.wle». pessetes el çuilo.
Gur-tiqull Arriba superior cdlUta.' a
PaUa P.iOia per a embalatges, a
Paül» per a embalaigw, a 11 "50 pes 3'9a pessetes el «luüo.
Cara.-as extra pintat, a 4'50 pe se
Palla per a «i*«!lr m^rfagues, a lllO
le» el quilo.
peeeetes.
Caracas corrent natural, a 3'90 pessetes el quilo.
HORTLAIUSSES I FRUITES
AqnesU preus s'entenen p«ir ijuilo
Dia » d'abrtl de 1933. net i drets de Duana pagats.
(latcítnació Matrrtano)
Alb de priotem, de SS a J6 peseetas ZENC. PLOM ALBAI ALDE. MINI, ESfa dOkzeaa de fones; ídem de segona.
TANY
Dia £8 d'abril de 1923.
« t e s de Figuera», dc 26 a 2TC0 peeEls preus que regeixen «On «Is ses 4 B e^s 100 aofio»;, idesu de Miirtiu. güents •
•1^ ffl u SS-fiO.
Pessetes
Potaíea dal fauM, d* 23 a 26 jpesper 100
utes els 100 quilos; Jdem de bolado,
quilos
de 30 a 3Ï pessetes.
Pteoia de) pals. tl6 7 • 9 pasaetep Zane: En lingots de primera
tls 10 axtílos.
fosa.
150
TemUecs del país, de 8 a 8 «esse- En lingots refinats. . . . . .
180
(es ete 10 «pxidos.
Xapes número 5. . . a • • . 206
Pomes d\Anogú, de M a 22 npwttiTT Xapes número 6.
196
)*• 10 qaOo».
Xapes número 7
185
'Ufenones. de 3 a *'6ü iicaaotu, la dot* Xapes nUmeros », 9. 10, 11, 12,
«ena.
13, 14, 16, 18, 20, 2e 1 24. . . 170
lEO&ocne, d* otíO a O'TS ftnfrtÉnt la Planxes ondulades números 13
douena.
i 14
170
iBscaJalas, de 0'60 a 0'75 paisatas la Planxes per a setinar paper. 207
twam%
Planxes per e calderes de vaftAtoas. de l 4ü a 170 cMeatet la
por
180
íotsepa.
Discos 1 tires per a gibrells. . 24S
daus de zenc
SOT
CACAUS
Zencs amb especial per a piles
Dia 28 i - r . de tva.
I.érlahctoé
255
Mancat enteraraent eaattmait. Do- Plom: Tubs de plom pur de G a
endavant
115
ksfkt la setínana sTmn venut algunes
IMtAtes de l'arribada anterior, de Tubs de plom pur de 10 m/m.
Fernando B60. de poca importància
5. S 12. 3 14 mim
116
i oreu» més uviat fmxui, Oagat a la Planxa de plom pur de 1, 1 1/2.
fUta de demanda.
8 m'm
115
Quede»i, danos. uns 10,000 sacs de Mini: Pur de plom en barrils de
SO qnllos net. . . . . . . .
33J
•aicau de Fernando Püo Jnveauts a
prhnere.·» mans 1 aUna tai Us en les Pur de plom en barrils de MO
M a magatewmates.
quilo» net
135
I.'esdawmidor d'aqneÉt negoci té a3 Pur de plom en barrils de 800
quilos net
136
«eu fmvor el qu^ f'os al Dorantbre vinent no hi pot haver orrHmdes de Fer- Albaialde: Pur en barrils de 150
quilos 1 850 quilos net. . . 1G0
nando Pòo, ajrtb dret* de •Doana baigjQ
xes, que «Is preïs actoate són consi- Estany
derale baixos i que els agricràtors de
MERCAT DE PKKjERBS
Fernando P60 irelnUen molt per a
nUtíKir a un ücord eut^ eüts per a
Figuercs, S6 d'olbrll dc 1923
protegir «I seu aniele.
Ordi, r de W S a 80 pessetes l"toectoEn rontra hi hu qoe no sabem, per litre.
faUa à'asperil·ncia. del cas, sl el cona w d a , <le l«ïS e 17-50 peente^
sum «spanyoi pot a ü w b i r tes 6.360 ibactoiiae.
lone? <!!> podfai eatrar aanB» xm ary
Moresc, de ^'50 a 88-76 peselee
• •fets.teuw, g a n o d * » die Fennei

VEU DE

CATALUNYA

1 concert que comentem, fou dedica 131
Mongetes, de 56^ a B7"50 pessetes
BORSA OE MADRID
: als compositors mfdems. I olrem pj.l
fhootoütre.
4
per
100
interior,
comptat
71
'35
gines de Bebussy. Ravel, VlWWobcji |
F a m , dp S1"2J a SÏBO pessetes
*
fi
mes
Oü'
O
O
Szymanoiràd, Poulanc l Proftolkr;
l'hectolltre.
Ï
fi
prajím....
c
m
»
Rubinstein tocà amb la indispc.
Veoee, de 37o· e 38^ pessetes
Amortitzable
5
per
K-O
(I920L.
95*70
sable ductllIUt (ductilitat roecífi: .1
meototítre.
ffiS'OO i ductilitat sonora), les obres moder^l
Paiates. de 2(> a £2'50 ; ^---^ e; Banc d'Espanya
Arrendatària de Tabacs -. 24/tX) nes i «modemissinn'í». els noms delí I
quinta mWric.
Userda, de 10 a II pessetes ol quinti, Stat. Oral. Sacr-'-Obligaciona CO'OO auors de Ics qualg havem ja esmeu. I
»
» Ac. preferides
69*25 I tat. Ens agrada, saboaUit, en in-1.-I
CT.'&da granada, de g a 375 pess»
.-•
» » crdiràries
41*50 I jjreiar •?!- ••Passeigs», de Pou:-:;. •[
tes el qntnti
44*20 i (una «bomada. plena. d'«bumoar< 11
Palla, de 6 a 6 50 pessetes el quintà. Francs
Lliures
- 30*36 1 de coses cúria'ls, i de vegades vera. I
Aflís, de 0 n 1 p6s.setes el forc.
233 CO i ment edivertides»); la «Suggestió dit I
Cabfts. de 0^0 a 0"3S peswtw el forc. Banc Espanyol Rio Plata
89*00 bòltca*, de Prokoflefí-. «La Cated:.
Oíls, de 17740 u iSS'ió • pessetes Cèdules hipotecàries
engolida», de Debussy i <Ondlne< ,
l'-lpct'-ilitre.
DE L ' O R
PREM
de Ravel Erecutant ía pàgina ik
Xtifgm. — Oïninr?. de 16 1 19 r •Prokoflefí. Rublnptetn pogué aplica:
(Preus de compra)
setes el parell; r'Ollastres. de 12 n JB
4iogué lluir la seva tècmea extraor. |
pessetes el paríll; ceDBIs. de e a 7 Alfons
1'25*00 per cent dlnürla. I en exterioritear la Joteta
pessetes el parell; òaeos. de 13 a 15 Isabel
128*50
de Ravel. crei electes sonors d'insi
pessetes el parell; ous, de 175 a I W Unces i mitges unce« 124*50
perable bellesa. Això és tocar, pulsar I
pessetes Ja doteena; 3» dotzenes d'ous, Quart d'unia
r24'50
el teclatl
de 54 a 55 pessetes.
124*50
1|]6d'ança
124-50
Net do rampells. Rubinstein seria
Fruites. — Merrat prov?!t, píra <a- Francs
6*45
ropetlm-ho encara, un admlrabi
res
Dòlars
31'50
executant.
Verttores 1 hortaiiçses. — AJmndante Lliures
1 en baixa.
La segona part del programa fon
(Plante. — Molta oíerta. i també en
dedicada als compositors romàntics
baixa.
C a n v i s f a c H i t a t s p e r l a Rubinstein tocà els «Estadis simio
©ona concurrència en totes les sec- C a s a S o l e r i T o r r a G.»»» nies. de Schumann; •Barcarola^ }
«Balada», de dopin, i «Vals Meflsto>
cions.
de i...
PREUS DE COMPRA
MERCAT DE GIRONA
Pocs concertlsies podrien tocar e!'
Bitllets: Francesos. 44*00
esmentats 1 íormosos .estudiïs df
Girona. 23 d'aibril de 19SS.
s
Anglesos, 30*25
Schumann. com els tocà Rubinstaic
Blat, dg 49 a 50 pessetes els 100
s
Italians, 3175
Algunes de les pàgines de l'pbra qn»
quilos.
•' '
ens ocupa foren tocades de íafsó un
*
Belgues, 37*90
iMesialL a 37 pesseies els 100 quflos.
cop més vertiginosa. Però,
qw
»
Suïssos,!
Ordi, a 41'50 pessetes els 10b quioqul és tolerable, deixà iTésser-ho,
»
Portuguesos, 0'20
los.
naturalment en tractar-se d'una «So
a
Alemanys, 0 03
Civada, a 36 pessetes els 100 quilos.
nata» de Beetboven, o d'un ·3cbe^
s
Austríacs, 0*01
Moresc, a 35 pessetes els 100 quilo?.
zo> 0 d'una <.Sonata> de Cbop'.n.
>
Holandesos, 2*45
T»solIs, de 47 a 85 ítesseles els 100
»
Russos, 0*00
Rubinstein tocà. en fi, «i «Vals Mequilos.; fesols menuts, a 108.
>
Grecs. O'OO
flsto», de Uszt, de manera magistral
Fruitós, do 120 a 170 pesseies als 100
I ens preguntàvem, cúnt l'esmentada
t
Suecs, rea
quilos. .
.
pàgina: Es que la tècnica del piano
»
Noiueca, 1*05
IFares. a 56 pessetes els 100 quilos.
ha anni. més enllà de les troballa,
>
Dinamarca, 1*14
lOigrons, de 6.1 a 150 pessetes eis 100
rte les nrdidesKs de Eranz LisztT
»
Romania, òVO
qul'.es.
s
Turquia. 3'50
Obres d'Albèniz i de Falla compleFarina do Wnl. de QitO a 6j pessetaven el programa del darrer conecr
•
Estats-Unlfs,
8*45
tes els 100 quilos.
Rubinsitfn. Aquest, concert, tamna
>
Canadè, e'SO
lUana blanca, a 800 pessetes els lüú
taix, resultà una mica zaonoeròtnlc
>
Argentins, 2*30
quiiois; llana negra, a 180.
Malgrat l'inu^ès i ki varietat dels dl
„...-..
•
Uruguaià.
5*15
IATTÍW, de 58 a 5(9 pessetes els 100
ferenti «ropatges., en el fons, un
s
Xilens, 0 fil
quilos.
À rf*TÍ- f
idèntic matis, un idèntic esperit»'im
>
Brasilera
0*35
Oarrufes, de tfl a 8S pessetes els 100
pidfià el programa. í nisò motivi
a
Bolivians, 170
també, repeUm-bo. una certa monò
»
Peruans, ií'2'00
IPalla. de IÓ a 16 pessetes ék Iflil
rromiaa
Paraguais, 0'08
quilos.
i
Venezuela, 00*00
RuhinsUin executà I M obrei dí
Patates, de ,53 à 60 pesseta els 100
Japonesos, 2 75
Falla i del nostra Albéniz amb \ c
quilos.
a
Algerins, 43'00
seva ardidesa ja coneguda. Són InOlis. de 200 a 210 pessetes e3* 100
9
Egiple, 30'25
nombrables les dificaitsts que l'exe'quilos, v
»
Fïlçjines. 2 75
cutant ha de vèncer en tocar tes
Vins. de 40 a 45 pessetej els 100
obres que figuraven en el progran»
quilos
p e l del concert que comentann L a «IbeForniajes. de 6 a 10 pessetes eü C a n v i s f a c i l i t a t s
rla». d'Aibéníe. és, sobretot, delíca.
quilo.
B a n c d e C a t a l u n y a dissima. Car, ultra les dificultats maCaíbó t-egetal. dè 22-50 a 25 pessetes
terials, l'execntanl ha de vènoer 1 ha
els 100 quilos.
de «timbrar les son^itats» i les ha
Barcelona,
1."
de
maig
de
1923
Sucre, de 160 a 275 pessetes el
de pastar, les ba de variar. taJasen'
DIVISES XECS HO COTITZADES
qnl'o.
com sí es tractés de prodoceton* d*
OFICIALMENT
Mill, U 52 pessetes els 100 quKos.
Ravel o de Debussy. I això esdevé
Panis, a 56 pessetes els 100 quilos. Portugal
diflcillsslm. E l que diem, el noBti*
0'3I ptes. escut
Avallanes. de 52 a 60 pessetes els Argentina
plorat Molats bo havia o^rtamenr
2*335
pes
100 quüoe.
assolit, potser com ningú més. fert
Holanda
2*57
flori
això 11 costà un treball Haiguisaim
Bestiar. — Vaqrues, de 300 a IJOO Suècia
175
corona
En el sentii que ena oc api, Rubins
pessetes una; bous, de 900 a 1100 Noruega
1*12
tein no obté encara, aens dubte, una
pessetes un.
Txecoeslovàquia 19*65 » lOOcnes.
perfecció. Les dificultats solAviraim. — Galilnas. de 9 a 12 pes- Polònia
0*03 •> 100 marcs absoluta
nen encara, a voltes, asnb el* son;
Mtes; pollastres, de 4 a 9 pessetes; Romania
»
100
lels
0*00
una mica STS 1 destriats. E3 tot 00
coniíll?, de 3 a 6 pessetes; ous, de l'ÜW
OR
és encara proü flonjo. E3 tracta, pea JVi pessetes la doteena.
Alfons
125TX)
rò, ja ho sabem,, de quelcom dificlUnces
124*50
Uselra d'obtanlri Però Rubínsteir
MBHCAT DE TAKRECA
Isabel
12S'o0
toca la «Iberia», oam dèiem, amb m
Tàrrega. 30 d'aWíl de 1<®
Quarts
124'50
negable •entrain» 1 amb bonic ma
Blats iWanw, de 4460 a 45 pesseta*
Petit
124*50
canisme,
eh 100 quilos; ídem roig de íiwça,
Dòlars
6*45
de 45 a 45·50.
Lliures esterlines 31'50
P. U .
1'24*50
Ordi, de 34 a ai pessetes e]s 100
Francs
quilcs.
BITLLETS
Moresc. de 39 a JO pessetes eb 100
Francs
43'90
quL'os.
Lires
31*90
(Favon*. de 06 a 57 pessetai «»ls 100
M u s i c a l s
Lliure* esterlines 30*25
qufles.
Marcs
0-023
Aifaàs, de 16 a 17 .pessetes els 100
Corones
O'Ol
quilos.
L ORFEO MONTSERRAT AL MONTVins del país. d^ 13 a 15 p^sset*»
SERRAT
els 100 qulks; idan d'Arago. de 30
Una de les notes més dmpAtlqws
a 35..
del segon Bondatge ol (Montserrat
AUcobol. de SÜO a 310 pessetes ris
organitzat per l'Orfeó .Montserrat del
lOQ litres.
C o n c e r t s
Centre Moral Instructiu de pr^cla.
Mtsteles, de 00 a 70 po?set.>s els 100
pels dies 5, «, 7, de maig serà »en«
litres.
dubte. Tacte de germà a or que es porPalau de la Música Catalana
Anlssats, de 120 2. 220 p*se1»s els
tarà a cap d'acord amb l'Orfeó Mont100 IttTM.
serrat d'Olesa.
O", do 7 e '750 peseleB els 100 UARTUH RUBIN8TEIN
íres.
Al cim de la Santa muntanya*ft»En parlar dels concerts, procurem gelleren aquests gos orfeons, el llaç,
Ous, « 2 peaaetas la dotzena.
reflectir 1 comentar, tothora, la rea- d'amistat que tan' venturosament els
litat viva. E l que diem, s'apoin uneix tenint - ambdós un gran Intedoncs, sempre, damunt el nués pur rès en fer ressaltar aquesta prova
objpctivisïw» En virtut, doncs, d'a
C a n v i s f a c i l i t a t s p e r l a queot objectivisme ens és avui ben d'amor, entre catalans, precisament
agradò=, fer constar que poques ve en aquests témps que l'odi entre gerBanca Marsans,
S . A . gades haviem vist Artur Rubinstein mans nostres, tó tan commoguda nostocar amb tanta te, amb tanta serie- tra estimada Pàtria.
£ s van rebent moltes inscripcions
tat, amb tanta emoció comunicativa
com durant la nit del seu tercer con- passant Ja de quatre cents sis inter1"
•ORSA Df PARIS
4 per 100 interior Espanyol
00*00 cert L'artisla, durant tota la vetlla,
fer-ho bè. I bo aconseguí, fa- ELS CON CERTS POPULARS DE L·OR
» 100 Exterior
»
194*50 volgué
cilíibtmament Sl Robinsteln no deiFEO GRAdr-S-C
Accions Nord d'Espanya
OOO'OO xés «noi, en eentir-se davant del pú•> Alacant
000*00 blic, nquasta especial 1 Indispensable
Diumenge, al mall. l'Orfeó GraAndalusos
000 00 situació d'esperií, no bi L a pas cap clenc donarà nl Teatre Eldorado l'ólRenda nissa 5 per 100
000-00 dubte, com d^iem l'altre dlà, que se- tlm concert de la present sèrie qoe
«
4 1(2 per 100
OOO'OO ria, de faisó innegable, un dels mé* aWb tant d'èxit ve celebrant a FesBrasil 4 per 100
00000 gran 3 pianistes, un dels jnas admira merrtai teatre.
Banc Espanyol Rio Plata
508'00 btei interpretador^ dels. nostres dies
Collaborarà en l'esmentat concert 1*
Renda francesa 3 per 100
57 80
notable cobla «Barcelona», estrenant
ÀccionaSioTaito
2.735
La primera part dal prog&ma del la sacdanu • Doleia», ^y^"") del Jo-

LA
Icemposltor Eu Joiwjui.m Serra. Sil
eéiéMX múaic c!e PereUda, En
-.p Serra L'Orfeó Gracienc eaíref a l^Himne C a t a l à . , neira 1 ttutla de l'exlml artlsia A p í ü e s Meaí tes composicions musicals de!
u tao aplaudiüe:- ban esiat pel
sitt púUic; U m b é es d o n a r à !a
mera a o d l t t ó de «La f o n t de l ' A l a, la Inspirada sardana de l'o_ ürlca del mateix tr.ol. que fou
frenada VMUV passat a tOret i
i valgué tant.') elogis a l'ítuLoani
n p o ü w r Enric Morera.

•Orfeó Gracienc ba organitzat per
fproper diumenge, a la wrda. 1 per
-r oelebrat en son propi Casal,
interès son Usslm concert a
dos
nos. a càrrec dels dlatlngit» pnjEsórs Na Genoveva Llucb 1 £ n Joan
titnarl. En a ç u e s t concert, que ós
ilcat als socis dc l'eamentat Orfeó,
c a u r à un suggestiu programa
nïtiniïi p ^ r obres dels eminents
«ics Clement!. Orleg. Scbuman l
l i t ^ a e n s , í unes transcripcions d'od'En Bartboloni i .Vlbéniz, 1*^3
l concertista senyor Mol n a n , 1 que
donaran en primera audició. Del
lisic Bartboloni
de nacionalitat
Vissa, tenim les m i l l o r s aoticlei) de
velebtitat que adquireixen les
ofcrfs « n e u on son donades a
aètxer.

)rquestra Pau Casals
Concerts da primavera

milies més distingides de la nostra
alta soci*<at.
L'esforç a&negat i exemplarlssim
del Mire. Casals mereix certament
una generosa cooperació de tpta la
nostra ciutat que pot t deu «çntlr-se
del tot crgulloaa de poder posse r
on tant valuós i formidable element
de cultura musical i anisiica com és
l'Orquestra Pau Casals, qye pot J»
posar-se al costat, sens» desmèrlt. de
les millors orquestres d ' E u r o l » I AmèHça
Augurem l desitgem a iOrquestra
Pau Casals ei més compkt. i f«iagyer dels èxits en aquesta represa de
la seva notabiliíçifDa tasca

VEU

DE

CATALUNYA

SOTA T E R R A
i
QBNTE BlEH
Demà. dijous, tarde, espectacles per
a íníants:
LA P I L L A D E L MOLINER
d'En F o k b i Torres. N « . Tertúlia
Catalanista;
SOTA TERRA
I
C E N T S BiEN
Dlvendtes, a bíneflci de 3'emlnant
actor 1 dlrectçr N'Enrlç O t o é n e z . estrena important:
EL
POC DE L E S QINESTERES
' d'En Jostp M, de Sagarra (3 actes i
: 9 quadros). Detonat nou d'En B a ü l e
; l AmigiJ,—Es despatxa a comptaduria.

Principal

fieiaiAcatta 3e Cièocíes i Aris

Companyia d'operetes i revistes

dél

TEATRE RÇINA VICTORL^
DE MADRID

OBSERVATORI FABRA
Secció Meteorològica i sísmic*

Avui.

Setmana del 23 al .30 d'abril de 1923,
a l e s g bores

«tfmecrfcs, síf. a les
L'OBRA DEL OiAM

deu

R o m a

ESTACIÓ METEOROLOQIOA
Temperatura màxim*. iç'S graus cl
dia 27 a les 14 b.
Temperatura mínima, ü'7 gram el
dia 24 • les 13 h.
Màtima velocitat absoluta del vent,
2) metres per segon, ú dia 29, a les
16 h. 3P m. d d N.
Pluja total en rail·limetres, 16'e, ela
dies 2-3, 24, 2.3 i 27.
S a t u r a c i ó de l'aire, 6 horçs en total.
Humitat rstativa inferior a 50 per
100, 0 hores en total. Humitat relativa mínima, 62 per 100
d dia 28 a Ica 12 b.

Palace

Plaça del Teatre. 8 I«-Taüi. «T« 151851

se
divierte
opereta bufa en tww acte?
mestre GUbert

Pig.

15. —1 D i m e c r e s , 2 de m a i g de

de c i n c Nit. a les deu. Debut dels 1 per a ecocnpanyar el foonlc mlmero
famosos a c r ò b a t e s cómle», GREE>' del «Coínell». Oracions a Salut RoASD WQOD. Projecció de formo^eí lut R<ulrigu*z, en i u TjaríHÍia d? la «CoK d í c u ï e s . Colossal quadro d'atrac- ta de l'oblit. Aqtíèet teatre es per
cions. Gran èxit dgls celebrats g i m fuma dhferçntí vegades durant l a funn a » es, BANOLAS HASTI É x l t à s d» ció per I» casa Astra. 'En p r e p a r a c i ó
la bella dansarlne CARMELETA SE- l'obra d« l a senyora Ofès i el senyor
VILLA. Grans ovactoba al notable i Valls, m ü s l c a de la senyoreta Brotad
original artista MORENO 1 e l seu
EL SAGRISTAN B E . S A \ T l \ R i n *
exe*ntrle LEPE. Oiebut dels a c r ò b a
tes Cómtcs GREF.N AND WOOD. Suc
cés de l a g e n t l l í s s í d » cançonetlsta
SALVT RITZ. « » son variat i novtóA v u i , dimecres. 2 de- maig, n!t:
s i m repertori. — Diumenge, 6 ds
OiRANDJOS Í1EST1V.U.
maig, a les onze del mati. Últim
amb m o t i u de l a
concert popular per l'ORFEO GRA
R E P R E S E N T A C I Ó DE
j CIENC. E·ítrena de « t a Font de la r n a
Albera» d'Ep Morera, I >.Illraae Ca
talà», d'Apoles Meso-es.
contada pels grans ç a n i a n i s

TívoTi

OU.

T E A T R E :

N O U

Ceínpanyla d'opereu» i sarsuela de
FREDERIC CABAli-E
Avui dimecre». 2 de maig, 1923,
torda, a les 4'30, a preus pc>pulars.
Grandiós c a r t e l l Primer, RAMON
DEL AliMA MIA, FL CABO PRIMERO i MOROS Y GRISTIANOS. - Nit,
a les giS. L A REIA DE L \ DOLORES, i l'èxit de l'any, L A MONTEP4A, gran è x i t de Tona Lluró. Empar Saus, Frederic Caballé l Rafel
Díaz. — D e m à d i j o t u , tarda. EL CABO PRIMERO i LA MONTERIA. Nit,
a les ViS, m N O L l T A «LA PEQÜEP,
LA ALEGRIA O E LA HUERTA 1 l'èxit de l'any, LA MONTERIA, Pròximament sensacional estrena, LA
CANÇÓ DE LA RAMBLA.

del

A R I U R E AMB P E P MON0AYO1
A CANTAR TOTHOM S L OUPLBT
OEL TUSOULUMI

•Prc-sieguint, amb m é s entusiasme
l i . moi. en la seva meMUssima ackcló. la notablllsslma orquestra que
i S T A C I O SISMICA
1 3 t ó 0 tan admirable dirigeix el uosDemà, diiuus
Dia 23.—A & h. 48 m. KT s- apareixen
! enüneot artï·Jta En Pau Casals, e»
TsnlÀ, a les &
-Nit, a les 10
- y p t r ? .per a t a m e n ç a r
d i n t r e les ondes superficials d un t e r r a t r è m o l
Ifiw dies da ses-a «sàrie sisena» «Je llunyà.
ROMA S E D I V I E R T E
l:ivetis que tiruiran Hoc aquesta veEl Director de la S e c c i ó ,
L ' E X I T TEATRAL DE L'ANY!
isJa en ei Gran T e ^ ï r e d r i LUwU
D r , Fonlsferé.
Csd^i n i t
Is d i w S. 16, W 1 S3 de maig, a -la
ROMA S E D I V I E R T E
|t
(EI repfrtort de ten obres que cons*
•«Is ipiogre9Xiei> d'aquestes
<t« audicions t l m f ó n l q u e s 4 } escoD e
S o c i e t a t
T e a t r e
T i v o l i
'sslm l Wfi&Mx u a veritabto tnteCompanyia
de
«areueia
i opereta
li» í m u r a l , j a que tu Bguren ies
Per un? lleugera íBalaltia del bar*
i-fes s^giitnt<i;
PINEDO - BALLESTER
lQ*.-b: ^ u i t a » «n ra. per a instru- de Quadras se suspengueren les a«- del Teatre de Id Sarsuela, de Madrid.
ces anuecladw del *«u fül Joàtip Ma*
Avuj. dimecres, a les cine tarda,
liL·t, TOiS.
rta aínb 1» sényort-ta Na Montserrat preus p c p u l a i i . buiawa 2 ptes. La
iBerthcft·çn: « t e o n o r a » , ottartura a ú - de Carult,
preciosa opereta en tres act?*
lero 3. ' F - i M i o . , obeunuro. .Setena
A r t . tot Just refet de la »«va malalLA REINA DE L A S PRAOERAS
paíonla»,
1». ^ÇorK-ert» en sol,
tia, S'tta anur.vlat l a svlenmi'at per Creació de la s i m p à t i c a primera íl>r a plano i • . . . - . v , - n .
I \l*tKl«lssohn: cLa g r u l a de Ptogal» divendri-i vinent, ai Relsi Santuari ple còmica Victòria Pineda, cantant
de Koelra Donu de la Boaanov'a. be- l à port de Imrlton el senyor Lloret.
Ifetiura.
I W à g u w : «TanoLàuser». oberiura. neint la ub ió mairim'XHai el reve- - n i m , a les deu.
CRANOIOS F E S T I V A L
M i e a g T l n . . p M u d i de i'acte primer. rend P. àtiquíii d^Etolvi^uea, cwputxl.
Jrrisiaby i Js<jMa». preludi l ftnai de
amb motia de la
tohra. «Idili de S!g£íüd·í. X ' ^ m a tàn50 REPRE8BNTAOIO 60
l'Ii ic.
de la sM·s.nela de JOSEP RAMO-;
IHrahOM: «Tercera ítinfonia» en fa.
MARTIN, m ú s i c a del mestre JACINT
IDvorali: «Simfonia m i i n 6» iDite
GUERRERO,
p a aou m ó a » ; .
LA
M O N T E R I A
IR. Strauss: «Don Joua., i»ticmu - tnPrograma; L ' e n t r e m è s de Ramo<
83 Comitè Ex^vdllu d í l'Exposició M a i i l n 1 imsatut Guerrero, M v N Q U I
1 ^ o * » . *owttia c^rev.TOflv.
Pcai^s: «Oljerturaj, sobre un'wtna I n w m s ç l o b a l 4*1 Moble i Decoració t A LA PEOfE,
'M RBPREÇENlAClO RM
(TMiterlers ba rebut nombroses petiIc-pUlar català.
cions de fotògrafs 1 artistes desitjo- de la sarsuela d« grandíC* è x i t liti
i P r i m e n s audicions:
só» de p e a d í e part respíelivamelil al Ramos MuJtln i m ú s i c a d«l m e s t í e
I B o o A e f l n i : «Cwíí-tfri» en gi bemoll
concurs de fwtograAes cu&v^eat pel J. Ot^elrero,
Í Z ! 1 * * ^ 1 «píqt^siiu
dit Comitè 1 a aportar Uurs projec
l->ioíaii: ^ftíwata». suite.
L A
M O N T E R I A
tes de mobiliuti 0 decoració a l a « c k n t e * ^ * 1 iSua**u'> 'Po«Ba líim- víó e>*i*iJlal que a l'efecie flpurerà en p í t í o s ç s d'aquest teativ
aquest eenameti. en quals peticions JOSEP L L I L S L l O H i l T
jlicbussy: «La ca^sa
Ioguine^r
s'iaterassa ona pròrroga en el tçr1 ratíu V E N D E U
•^a.a « r e o g r i f l t .
•
l ' · o ü a b o r o r à en aquestes audicloai mini de preí-'ntacio dels dits treballi Acta p r i m e r pal tènyor L l o m .
que segons les cOíTesponents eonvoActe segon pel senyar Venüraíi.
l> tauiosa pianista anglesa Fanny Üa- c a t ó r l ç s terminava el dia primer del
ROSSY-PINEOO-BORI
l^i»
^
V"**1* P«f primera corrent.
l altr.?» principals artistes de la çumpr-idn a Barcelona. 1 accedint als
paíiyla
IM Coiiiitè. desljan*. complaure en
K í ï f í ! ^ 9 ^ lft , u a t a *c
CONCERT
lí ^
^ 1'eniP>-,ia del o r a n Tea- el possible aquestes peticions ba dfr
Oan«ó «Ayi... Ayi... Ayl..
p *S U c w i . d o n a r à t a r a b í iwm «u- cldit Intensificar els treballs que res- c&ntcda pel senyor Venucvli i acom• W ó de violoncel el Mtr«. Pau Ca- pecte al partieuiar l'meumbeixen tnl* panyada al piano pel senyor IJoret.
I ó ' - ^ " ' « n t el magnlflc .Concert com estudi d ' a d m i s s i ó , i n s t a l l a d ó .
Cançó i2« «La Primaveral)
nomenament 1 c e t u a d ó dçl Jurat, etl-eTr^!?01',.1
de ia c è t e r a . en el terme ttilnttn d» v u i t de Piferrer, miisicà de Josep LU'Í
L .- M? d* l o r q u é s t r a el professor
Lloret, camada pel seu motels auMHOH que n'4s TOC·cwrti N'Eurte Ca- dies. i per tant tenint çn compte que tor l acompanyada per l'vrquettra.
I t x p o s f d ó s ' I n a u g u r a r à el dia 19 del
Demà. dijous, elnc tardo, LA ALcoríeïU, ba acordat prorrogar l'esí ' ^
*í lw
< * c o b e r t s an- •neniat t e t m l b l de preseatactó de tra» j -AÇlANA. per Russy i Lloret, i LA
f l g *- oa eatot totiiractot per a 30balls flns el dia 19 d'aquest mes a U 1 MONTEITlA, per Ro«?y. Plnedo i
VeudrelJ. — Nit; BOHEMIOS,
pet
una eh punt de In tarde.
Vendr-11 I Llyrel. i L.·x MONTERIA,
per R jssy, Piuedo. Bori i Uorat.
I K i u U t ^ ,Efl Wi1Jea' VnlMnlet.
Es despatxo a Comptaduria.
U c S
í,tíi)u,í:a·''a!;i· ,:1 ranid-'!
^
- Z ' I ^ K 9 ^
,w! revelat.

T e a t r e de
N o v e t a t s
'1 tinporada d'istlu de iÇBS
Gran companyia cótnlco-dramàUca
del T e a t r e L a r a de M a d r i d
Director d'escena

Ricard

Simó

Raso

Queda obert i'ubonament a doU
ze funeions de Mcda, a d i l l u n í . dimecres 1 divendres, 'ABA senyors
abenat-. a ia temporada d'líti.u
uiiteriur. se'ls r&servarfi l l u í s loíalltató. fins al d^ia 15 de ma!?.
D e b u t 2 de J u n y d e

1928

C A B A R E T
D E L
PRINCIPAL

i o t a i ^ 3 . an,eHt'r9 <:,e «-obíerts dox ^ r ^ í ? f " 8 onl«,ç«fa. com un
2 ? & a í E S " ^ . ^ ,
I Pt ^ . w , ^ r e t t m , admirable.

S^w W | ü ç í a 4 r t p c í ^Orquestra PaU
-onats «

l a qugi J j g ^

Its

ía

Gran T e a t r e
del
L i c e u
Quatre grans conoerts par
l'orquaslru PAU CASALS. amb l a eo>
^usraeló dels concertistes PANÍÍV DAVlES r^iaoista]. I PAV CASMjé (Vioi o a c í U n í u ; . Wes: g, 15, 19 i ^ d *
tüïtó. ï ï g u * ; ^ oln-rt l'cbon&awat a
r . M í i ^ n i í t r a ç i ó del ; í « t r e

Tettre

C i t a Ü

B 0 S B A

A t u i . «iimecMs, oM, tyventvt Jçrdiana, repetició dal - - •
d » NA
Maria M4.r*ro.-

t e a t r e de
N o v e t a t s
Companyia de sarsueles I revlttes
del

m e s t r e

Dimprres.

J o a n

A u l í

dijous I divendres

ARCO

i m s

P A L A C E

ultra-populars

L L O R E T i V E N D R E L L
'zn l a mateix? funció, acte priançr pe
senyor LLORiE/T, acte segon, pel senyor VENDfl©lfl>. Teroer:
C O N C E R T
a) ICIVNÇO IAY... AV...! AV,..!·.
pel senyor VENDRELL, acompanyal
a1 piano pel senyor íliLORlET.
b) iQWiÇO «IA PREMIAVURA»
lletra de -Piferrer, •nrtteica de Josep
i Liorel, c-jiitada per l'autor senyor LLORET i acompanyat per l'orquestra.

T E A T R E

C Ò M I C

Ayud dimecres1, a dos quarts de
Butaca platea 1 '50. General 0 50.
Nit. o les 9'4S. L a pantomima «La
modista d * Parts», totes les atracclons 1 les de grand lós èxit, «Sculptures Vtvarrtes» i
Ballel Sasi,ha
Morgowa».
Gran Teatre
Espanyol
Compaavia de vodevil
SANTPERE 1 IIKRGES
Avui dtanícres. 8 'mait?. Titrda, a
les cinc: VOSTÈ SERA MEVAI
Nit, a ies deu: ES LLOtiA ÜM PIS
I el g r i n èxit LA TRAGÈDIA DE L'OPI. - Oijous, là'rda, PORTEN RES
DE PAGO?. - - Nií, i totes k's nits;
L'exitOS: LA TRAGÈDIA OE L'OPI.

T e a t r e

P o l i o r a m a

EL MARQUES DE CHI·LUNO

Nli. a les deu. POPLL.\R. BUTACA
ttilÍHii«ui!iiiiiiiiiiuiiiiii!iiiiii:uiiiiiiii!iiiii)iiir·iii
PLATEA 8 PESSETES. El triomf CÓ•iuiç, «n tre? actes, de l.nmljert EsD U O L S , 3 D'ABRIL
caier, a d o p t a c i ó castellana dels senyors Ponosac I CastaQVi,
£XTR.\OB DINARIA

LOS ULTIMOS ROSALES
i(ELS L'LTIMS ROVELLATS)

rh>ma dijous, tardo, a les Ctoft
MAT1.NEE DE MODA,
POPULAR,

.LOS ULTIMOS ROSALES».

les díU: MODA
LAR, «LA MALA
blvendres. nit:
I BENEFICI del
reívof

Amb el concurs de

LAURA PINILLOS
PEP

MONCATO

20 datiaarlMÉ
CL PLETS,

CANÇONS.

T e a t p e

20
B.VLE1S

V i e t ò p i a

IDIrec?»: PJESIR VN V.AL1IFJO i f l U N ! ÇEíiiC V1IXVL Mestres: Í U A l I COiNTI
I A v u i , dUnecres. 8 de mulg de 1923.
1 a rto» quaffe <!e eltwï, verauui jxtpular. a bèUcló
pabík- de tarda. P r i ! flier; l.a c o m è d i a ü rica en dos. act*s
La
Madrina
laH d? itiT'i.Tf.:. dM aMutlWe Tornamlra,
Etopar Mart!, Ferran VaíUejç, RVAIOW
Üiani/a. Dami-an flojo. etc. Segon: La
í o i a n o í * revista
Que
és gran
Barcelona!
ptJ seu ctvad'jr Jfeveil Ciaiceraft; tota
Ja companyia «n **cena. Jüt, a tres
quaiis de deu. Primer: LOS CHURROS. per JojeCina Cíh*£fef. Pa:o V i dal. Carra^ofia, Acyoftlva, ctc. et:.
-Sè^su: Reestrena de LQS CH.ICOS
m:: UK FÜCVmA. tper Salut iRodrirgueu. Uwó Vallejo, Slaaca.
Rnjo,
ÍTítídai. « t ï Tercer:

Ja sóc a q u í
(Nandu)
L a Mttettk d ü 41a, èxit de J any,
e'.s n ú m e r o ? repetits. iNou d w DISSàBTt liSjHSèCIOH^DlMTE Tot*
j a t . A rtUl1» amb Vail<!p í •Galcera'j
1 tota la o^mponyia Eo praíian*?!^»
B L · D O H À D O
ç t i 0. aq'jeA'.a «^ràtírónoitjaiaas
trtii» T<>'4 «te dia» «utóeis nqufi ï * t
ÓÒLtSàU OE VARIETATS
A v u i diüníerei, tarda, a do» q u a f a Vailfjo P r c s i n t de lófcnose; SauWs
Preus

LA MONTERIA

Companyia de c o m è d i a
Güell • Tudela • AS(|uerlno - Conas
Avui dlnjecies, larda. a les cinc.
MAT1NEE P O P l l A R BUTACA PLA.
TEA, UNA PESSE'lA. E l . CREIXENT
EX1T ARTÍSTIC, en I K s actes, adnptaeíó « s p a n y o l a dels senyors Rey I
Blonuo.

Exposició Internacional
del Moble

Espectacles

19^3

Nil. a

SELECTA, POPULEV».
FUNCIÓ A HONOR
primer actor l dl-

ALFON30 TUDELA
EL. QUAL EL DEDICA A LA PREM
SA DE BARCELONA, ESTRENA &

la . t r a g è d i a grotesta en tres actes,
orlífiiial d« Cortes Amlt-hesi,.
LA LOOURA OS DCN JUAN
1 ESTRENA de la bagatel·la en un
acta dels germans FemOndez Partero,
OUERPO A CUBRPO
Es despatxa a Compladuria. Telèfon -413» A.

T e a t r e

B a r c e l o n a

T O L H M - E D'«EL NÍfH) DE ORO.
Üttai companyia c ò m i c a
del Teatre Rel Alfons, de Madrid
Primer actor 1 director
FRANCESC ALARCÓN
Primera actriu: ELOISA MURO
Seguint «I costum d'aquesta eonv
panyia « Madrid, flns acabar l a temporada regiran preus populars. Tarda, butaca, l'DO ptes. Nit, 3 ptes. Te.

lèioa 514 A.

Avui dimecres, benefirsl del prlmei
actor 1 director PACO ALAJICON.
Tarda, a les cinc, el formós e n t r *
m è s dels IHustrea autors 1. 1 S. Al! Qulntero MASANA DE BOI..
Exit extraordinari de riure. La molt
divertida i r i a l W a cc-mMIa alemanya «fi tres actes, a d a p t a c i ó a l'esceuo espanyola p ç r tkm AJ»toni f.
LepUia.
AGAPITO SE Í J l V I t H I I . ,
TRIONIF períotkal de Paco Aiafcòn.
A RIURE: A RIURE! Gran* ovacions
« i'^XceUeíTii conjüiii, — Mt. a les
deu. L e c r t m è s MA^ANA DE SOi.
L í U e n a de l a comèdJa en w , ac
d'Andreu P í c a d . adaptada a l'cft
eena espanyola pels senvor* Mlhiiís

1 Ounzüez del Toro. UN SESOR DE
FR-AC, grandiós èxit a Pans i Ma
drid. Les toileties que Unirà la se
nyora Muru en els acies prüaer i
tercer, són de Ja casa Bamet d*
Barcelona. .1 els del atígou de la casa
Grippa, dt- Madrid.. — Dema dijous,
iarda í nit. ÜN SESOR DE FRAC

TKATRE NOU

Companyia d'opereta i sarsuela de
FREM211C CABALL£
Dijous. 3 de maig 1923

Grandioses funcions

El

Tarúa, a ilos nuarlsflecinc
eabo

La
NU,

i

primero

Montepía

a tres quarts de deu.

Manolita "La Peque"
La alegria de la huerta

L'òxlt de l'any, defli senyors Josep
Ramos Martiji 1 Jacint
Quwnmu,

PÀTHE-PALACE
Grau Via Layetana. 5J
Davant la Caixa de Pensions
1 Abans Bilbao. 195)
Avui, dimecres, programa selecte
SESSIÓ MONSTRE
continua de dos quarts de quatre de la tarda, a les dotze de
la nit
La noveUa d'intriga

JUDITHI

creació a .ívett- Andréyor».
La suggestiva comèdia amerl
caca

Els jocs de Cupidó

per ia béUj. actriu «Florena,Retüd».
L'arreacura amorosa titulada

L'eterna qüestió

PATHE-CIREMA

La
cinta
broma.

Quartet que estrenà l'obra: Tana
OorO, Etapar Saus, frederic
CabtíUé i Raíei Díaz.

Rambla Catalunya. 37. Tefl. 589 A.
El saló més confortable
de Barcelona

i Pathé-Revue núm. 24

Saló

Avui, dimecres, extraordinari programa. Ullim dia de la grandiosa
evocació de i'epopete napoleònica

La

I

soroiios de J'emoclonant clnWIrsma
MADMiü MOIRiLAND (exciuswa). e i
tens 1 inieressent argumant. subkn>
creaciu
«eminent artista i l l a Aíay,
gran éxu úe Ha comèdia dramauoa
(L'niv^sal), MENYSPREANT A TOTS
Eia ALTRES, pel gran artaata Colleen Moore, 1 Ja di\'erdda cinta SEMPRE
DOLENT, de gran Amena. —
Demà, dijous, grandiós i estraorditrarl programa d'estrenes: L'EDAT
D'ESTIMAR, finissin» comèdia per
Shlrley iMason; DESPRÈS D'UNA NIT
TOLADAiNA, de gran broma; ACTUALITATS OAUMONT, 1 últim dia de
MADAME uMORLAND, dlnteressaot
argument. suWlm creació de l'eminent aitistei Mia May. d'èxit coHoseal
Diivendivs. coiossal estrena de i'exdusiva d'atjuest Saló, LA DAMA DE
liRS CAíMBLIES (en l'època actual),
superproducció de la marca Metro,
protagonista Alia Nazlmova i Rodolí
Vafaóttoo.

Montepía

Catalunya

Gran cinema de Moda. Notable quintet JORDÀ 1 trio TORRENTS. — Avui,
dimecne. estrena del Programa AJúrtK OAfiMODY E L DESCUIDAT, gran
creació del colossal artista. Wilüam
S. Hart. Succés ertraordinart: FLOR
D'.AMOR. precioeíssiana Joia delís artistes aaslciats, dirigida pel gran
mestre de la cinematognufia, D. W.
Griffiítíi. TOMASa DETECTO), pel
rei de l a 'broma, i Ja d "actual! tal 1 i n teaís, a^tAH BERNARDT. en la inHmïtat i &) seu enterraonBnt a Peris.
— Asdsft, gran exrïusi'va: LA BALLARINA OE IJA C vTtETA, Avui, «i millor (prograitia de Barcelona, Preus
corrents.

KURSAAL-irístocràtlcSaló

TEMPLE DE LA CINEMATOGRAFIA
Saló de reunió de famílies distingides. — Orquestrina Sufté. — Avui,
dSfnecres. tnsuperable programa. Ezit

L'agonia de les àligues
interpreiada per Severín-Mars.

Exit grandiós

La

inlerassaiii comèdia

Tu

1 jo

a càrrec d'una companyia in fanttJ.
La cinta còmica d'extraordinària gràcia

Dels escarmentats...

i Pathé-Revue, núm. 29

amb la secció espanyola, en la
quail es registren els més novells
esdeveniments, especialment en
assumptes efpórtiua

Butaca una pesseta

Demà,

sensacional

estrena

THEODORA

de

còmica

tle

molta

Tot per la pasta

Demà. canvi complet de programa.
Molt aviat: CHlQUIUN 1 LA
TOMBA ÍNDIA.

P A L A CE

C I N E

Gran Saló de Moda
Avui. dimecres, tarda i nit. formoses i settectes prograimes. Grans èxits:
L'original peUicula E L COR DE TEXAS;
la formosa. LA HULLA BLANCA; ja bonica comèdia, 9EÍMPIRE MALAMENT: la d'argument. MENYSPREANT A I S ALTRES, de da famosa marca Universal, i l'emocionant
fito EL ORLM D'ABEL — Demà, dijous, colossals programes d'essrenes.

Es compatible en el fm'Ol arnúlem del Jen.imonde actual una
ipas&Ki roiuinnca com la d'.Vr
inand i Marganda, de la >.eldbre
dbra d'Alexandre Duanas/
Heu's uqui un nroMema que ALLA
H M a u a m i RODOLF VIAIENTENO siban «ocarrogat de resoldre ea la mscomparàble peUicala

La dama de les camèlies
desenrotlliada en l'apoca actual,
el lOTtate film de la qual. pena
nyent al PROGRAMA «IOAIPITOLK)>
s'eMrenanà un d'aquestis
dies ai sumptuós BURSAAlL

Reial Grcol Artístic
RECmuiL DE PLALVO PER

N'ALEXANDRE RIBÓ
al Palau de la Música Catalana
Avui. dimecres, dia 2 de maig,
a les deu^e la nit. Per ais socis del «R. C. A». Invitacions a
Secretaria.

ASSOCIACIÓ DE MUSICA DA CAMERA

Dijous. 3 de maig. Commemoració del DESÈ ANIVERSARI d'aquesta Associació.

PAU

CASALS

(VloffonoeUísU)
BLAI NET, (Pianista)
QUARTET CASALS
; mb un magnífic programa,
en ea qual figura 1 "ESTRENA
de la SONATA en fa, de
JULI CARRETA
El
belilssím «.Quintet' de
SCHUBERT (de dos violonGranvia Layetana.
cels) i diverses obres per a
Tocant a Ja PJaça de J'Acged
violo oceil 1 piano.
Avui, xlimecres, oclossals èxits
ExdusÉva per als socis.
L'HABIT. per MUdved Harrls. L'oriSegueix tancada l'admissió dtrecta
rigtnal peHIcuJa MAD.AAïE ROCAMIEll. per Fem Andra. LA CAT.AS- de socis. Les pereomes que, íoieressaTROKE D E L METRO, interpretant la des per les activitats anistiques ^l'aprimera Jornada, LA MULLER PRE- questa Associació desitgin HigressarVISORA, còmica. Continuen els èxits M, c^i <jo€ s'inscriguin aviat com a
ASPIRANTS, per a passar a socis, i
de9 tercet Caballero.

Serveis de la Companyia T r a s a t l à n t i c a

Cine

Princesa

HaMlació ecoDòmiea

«(•Ton? tcen K?^ró« ÍP baiT-~
Lloc d'infer/v.^o Ln.^ Musicai
paayoía. Frer.Cs-j. Mani. i i 3. pj
tal ïle l'Auge!

CABRERES DE CAVALLS - HIPODE

8 REUNIONS DIES 6. 10, 18, 20 i
MAIG. i 3, 10 i 17 JUNY. AbonamJ
tribuna, 50 pessetes. Preus dlar;
impostos compresos: Tribuna 10 m
seies; Cotxes. SÍS entrada gsner,
r25. i Despatx de ilocaüitats, a la
quüUa del Teatre de Novetats

Frontó Principal Palig]

Avui, dimecres, tarda, a un qu;
de cinc. Dos iuteressants partits
pilota a cistell. Nit, a un «{uaM d <
re, dos grans partits a cistell. Primd
OLASCOAGA i SALS-AMENDI con
VIOENTE i tCHAZO. Segon, 80
CASTANAGA contra VJCANDI I LAS»]

EDEN

CONCERT

Asallto, 12. Telèfon 3332 A. —
muatc-hall de les cares formoses
Tanda, a dos <{uarts de quatre.
Avui. dia 2, de maig, grandiós
debuts de:
ASUREA PART
RAMONETA ROVIRA
CAROLINA DE LA R1VA. — Entrac
amb consumació, taides de dia de ::J
ball, l pesseta. Nil. seients latcnúj
2 pessetes. — Selectes coberts a
pessetes. LA MILLOR CUINA DE BA
GELONAIII. — GRAN DANCLNC de i
a dos quarts de deu. i d'una a qua:rj
de la matinada. — APERITIFF Dlt*
Tamgo Orquestra Tzigans Tindail
rfv/vrDIVERSIONS PARTICULARS
TEATRE CATALÀ ROMEA
J o v e n t u t

J o r d i a n a

Avui, nit,
SOTA TEURA (tres actes. Pitam|
GEN TE BIEN (un acte. Rusifiol)
Es despaixen vals: Casa VinyolesI
Pottaferriesa, 18 1 Casa Macià, FOÍ|
tanella, 7.
TEATRE CATALÀ ROMEA
T e r t ú l i a
Catalanista
Demà, nit, esplèndid programa
SOTA TERRA (Pitarra)
CENTÈ BICN (S. Rusinol)
IES despatxen vales; Barreteria G.
HbspLteL, 16. tL Rellotgeria lMulicc|
Davallada d« la Presó, 8.

Toppe

Bnsonyanva. 2 bis, pral. 1.* (tra- H Sant Celoni, peu estació,
vessera Fernando).
aigua, electricitat i jardí,

Pensió

per 600 ptes. tot l'any. Raó:
LÍNIES A ANTILLE8. MEX1C I NOVA YORK
El vapor
P, DE SATRU8TEQUI
completa per a matrimoni, se- Camiseria Pitó. Jaume I , 11.
i senyoretes. Abooamenu
•orcMi ei dia S5 do maig de Baixelona, el 2tí de VslèncU, el fS de Màlaga I el 30 de Cftdlx cap nyor
1 coberts. Cardenal Caaaàas. 17,
Urgeix pis
a Nova York, H»v«n«, 1 Veracrn».
principal.
El vapor
ALFONSO Xill
Es gratificarà amb 1S0 ptes. a
qui em proporcioni pis a l'elMfttrà el dia 17 «lemalg de Bilbao, el 19 de Santander, el 20 de GliDn I el 21 de Corona, capa
xainpía o cèntric, lloguer de 100
Bav&aa I Vexacniz. Aümel càrrega i passatge cap a Costufirme 1 Pacífic amb trasbord a Havaca.
ptew. lilIMfnals Escriure:
LÍNIA DE VENEZUELA, COLÒMBIA 1 PACIFIC
Casa formal, tranquil», se ce- al.'O
Empresa Ideal d'Informadirà bonica hab. s. dormir ajse- 3439.
El vapor
MANUEL ARNUS
ció,
Rambla
Flors, 16 (auuncís).
uyor posició ref. confor. R. Bal•orUrà el dl» 10 de maig de Barcelona, el dia 11 de Valencià, el 18 de Màlaga I el 15 de Càdl» mes, 105, botiga.
ç*p s Les Palmes. Santa Cruz de Tenerife, iauu Cruz du la Palma. Puerto Rico. Harana, La
Sant Gervasi
Oaayr», Pnerto Cabello, Caracas. Sabanílla, Colón i pel Canal de Panamà a Guayaquil, Callao,
Principal gran. Jardí, bany, 250
JfoUeodo, Àfrica, loulque, Antefag;uita I Vallparadis. Sortida de Vallparadi- el 12 de cada mes
pessetes mensuals Raó Alfons
tomant per la mateixa rotafinsa LaUuayra i d'allí a Puerto Rico, Canalles. C&dlz i Baruelona.
XII, 67.
UNIA DE BDKNOB ALBES
El vapor
REINA VICTORIA EUCENIA
P í í » n r » c deUognerdedlfe— Ui * el dia.4 de maig de Barcelona, el 6 de Màlaga i oi 7 de Càdls cap a Santa Cru» de Ta
• i a i i \ j o rents preus Brach
oerife, Montevideo i Buenos Aires.
tenda prop Teatre Tívoli, 'Uo- L··9 78. entressoL C. BIEQEK.
-'uor baix. EIsc.
Empresa
UNIA DE FERNANDO PÓO
Ideal dlnformació. Rambla de
les
Flors,
16
(anuncis).
aordrà ol dia 15 de maig de Barcelona, el 16 do València »l 17 d'Alacsnt 1 Cartagena, i el W
de Càdlzcap a Lea Palmes, San» Crua de Tenerife. Santa Cruz de la taima, alues escales intermèdioa l Fernando Póo.
Serventes
pral. amb mobles, tsctideliets. de totes classes col·loco. PaeíatA més dels Indicats serveis, la Companyia Trasstlànüc» té establerts els especials dels cantonada Rambla, 8 habita. go Virreina, 21. casa formal.
PWtadel Mediterrani a Sova York 1 ports dc! Cínfàbrlc a Nora York 1 la Línia de Barcelona cioni>,3(iduios uies Rat1': Comte
a VlUpinee. les sortides dels quals no aénfixesi s'anunciaran oportunament s cada Tiatge. /Vsalto, 54. tercer.

Eixampla

Traspassos
Traspasso

Traspasso pis

Trasnasso teniia

Demandes

A senyoretes

que visitin cases parUcnlara els
. „ A^narta vapon admeten càrrega en les condicions més (worables, l passatgers als qnal»
proporcionaré bon negod. Seis Companyia dóna allotjament 1 tracte esmei at, com ha acreditat en son dilatat serreL TotsaU de qneviure-i amb habitació, púlveda,
166, pral.. 3.* De3 a 4.
I qpoH u.nou TlMIíanria seiuu tip
• antonada Carretes. 13 duros al
mes, molta purr^qula, amb tot
6,i)ixi ptts. R. Olm, !>. l.er, l."
Meritori
pera despatx es necessita que
sàpiga escriure amb màquina
Safates 1 serveis de plata, a 'I raòpssso fàbrica amb habitaFndonvooJ Escriure edat 1 preBLECTBOKOTOBS
pes. Compro or, plata, platí, ció I botiga, poc capital. Raó:
Z OZMAMUS
tensions a E. F. M;. Empresa
brillants i perlus.
c. Saragossa. 88. J1 a Si4 de 4.
Ideal d Informació. Rambla de
JaUrlM d* i . MUea
les Flors, !H (anuncis).
Rambla de lea Flora, 8 A
A
termini
sense
fiador
Cardenal Canafta» 8.
Robes, de totes classee, del més
CS ven o s'arrenda a Sabadell senzill
al niés fi. Ornn reserva.
una fàbrica de cardes, amb Raó: Pla^a
del Boositccés, núCANARI
uiïuuluarla o sense. Per escrit mero, 2 (quiosc
de b rodats).
fugit nn holandès, pagaré bé ai
a
LA
VKC
DE
CATALUNYA,
especial 1 ta t en les de
el torneu. Mondiràbal, 15. se• Z . E O T R O Q D Í K I O * número 3.834.
gonyy1meri^|mrc>iy^gli^^
Bobinau- Instariacions
Reparacions
Taller
de
sembreros
Maquinària Elootrioa, S. A de senyora. Assortit ilo models
situada al Baixador de
(Antics tallers Balcells)
preu- reduïu. Pa-satge Crèla Bonanova, entre els
Pare
i
fill
Corts Catalanes. 06. T. 558 H. a
dit, 6, principal.
carrers de l'Avinguda de
o 2 amics que vulguin estar ben
atesos, ofereixo 1 o 2 habitaC O P I E S
Sarrià, carrer Indústria
Trituradores TORRAS Casa a la platja cions
i axcal'lent meiyar. únics
i Gironella Alta, rodea màquina
a
«asa
de
reduïda
famOla.
EsLes més •oonòmlqne", de més de VUaiiova 1 Geltrú, amb totes criure a 34)0, Empres Ideal
jada de carrers, amb gaCirculars, Sobres.
durada I rendimont. Per a blat los comoditats, situació única i d'Informació, Rambla de les
ratge,
calefacció,
tertnode moro, sacre, can volia, pebre, prop estació. Es ren perSSXOO Flors. 16 (anuncis).
Preus sense competènsifó, etc. Informaran en
torra i tota classe de minerals.
Raó: Enric Uranadoe.
cia. Demaneu el follet
F.ielUtats en el pagament. Àn- pessetes.
la
mateixa
torre.
D úm.33. porteria <dc 3 a 4 tardaX
gels, 18, taller.
explicatiu de tots els
Tracte uireele, res d'IntermeSenyor
altres serveisde la casa
diaris.
es
desitja
sols
a
dormir,
habitaEMPRESA IDEAL
Mobles a termini
ció ventilada. Donaran raó PaUna
altra
per
llogar
nadès. u, tenda O
M, RONDA SANT ANTONI, 74
D'INFORMACIÓ
LA
AFHIOASA
al mateix carrer. Preu:
Rbla. Flors, 16. baixos
vencen molt bones condicions
Dirigir se Llibreria Cniversal,
A senyor
I.OÜO pessetes mensuals
Hambln Suuta Mònica, U.
Senyores
Habitació neta. confort, lava8aMo «tpclls adornats de 8 a 14
bo, bany. ascensor, mòdica, «u
». Saln-.nron. 134-136. pral. 2.*
família Rambla Catalunya, 24.
tercer, segona.
Ílastardoc'.
i mnotar en 2 mesos, a casa i a
estat non- Alfons, 57.
domicili. Ellsabots, 19, convent.

Vendes

Joies d'ocasió

Sabons

Dispeses

Lloguers

Torre

Pèrdues

Avisos

Eüciclonedla Espasa
Ocasiu salonel

S'ensenya a tallar

Per a TOTA MARCA d'AntoeamloDs do QUALSEVOL
TONELLATOK d'acer cromo-niquul garantitsat
P E L A 7 0 , 16, E N T R E S O L

C a t a r r o

dels

nois

L'Anti-catarral BORBONET. és el veritable espocífie aert I
dl tat per acarar en pocs dies ia Coqneíncbe, Bronquitis í« I
tota mena de Ics de les cria tares.
l l i r v A c i f c - Farmàcia de l'autor, Carders, 44: DoctorAn I
U ' i p O b l l b . úreu i i . Vlladomat. Rambla do les Flort I

Fabrica de Flors, Corones i Plantes|
Tot ol qne's necessita per a fer-les
Antiga Oasa T. COSTAB. Palla, 13 i 15, pral.

L'anunci

mé> eficaç i econòmic és l'Instal·lat a les pissarres dels baixos de

l'Empresa Iflealil'Morinacío
Rambla Flora, 16, baixos
Admetem anuncis per a tots els
periòdics.

Grans descomptes

Anuncis

5.000

Ptes.

guanyaria

Per a Comerç i
Idiomes, TaquiMecií, etc, estudiï, senyor o
senyoreta, en la

A C M A C i m
Carrer Archs,i0
Telèf. 5.041 A.
La més important d'Espanya.

qui tingui

X i n x e s
desprès d'haver usat
m a IOTICIDA

"Triumfo"
Venda en drogueries

AiUníiiíslracio íe Finies
J. ULAKXTBI
De6 a 7
Muntaner, 28, principal

Anglaterra
Comerciarit anglès, 3-'
tuaimeut a Barcelona, seceptaria Is re^rescntacl"
•-B fàbrica 0 tinna d'i»porlància, desitjosa de nomunsr auent a Luudie--DiriTlr-w à Symonds. H<r
tol Falcó.

