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3 CONFLICTE, QU'E ELL HA Alt)-

DAT A CREAR, PER UNA MA- E
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. 11,,SSIO MEDICA D'ACCIO CATALANA
; convocada per aquesta
dc Me:ges (Cae')
tindrä Iloc czad.
vetlla. Es prega a reos
1 entitats de Cataiunya de
['armario, Odontotogia, Vei similars que per
estar avisarles, que es

ram a convidedes a aquesta
',t.:teme-ni un delegat.

EI Cemit1 electoral es creía que no
trobaria cap difizultat, pagant.
()ch. el lloguer que se ii dem.anés. Re
cordar les incites vngades que reacia
cedit als ao!i-patriotes de la U. N. •V.
com a pretende-el fted.risn, tenia la
tonferéncia d'En Lerrouz del dia 22
del mes passat. Dones be; el propietari de Neretats alta neoat a deirar
el sen teatre aPegant fuü fis ex:uses,
en el fons de Ins quals s'Al vea rol
a AcciS Catalana i al neeionatiatno.
.Vcszif res r.172:in pres nota i volent
que el tambe, concite.
'tina. .41 cap d'avall, potser da lògica
la prefar.'ineia d'aquest seteyor per tetilr al Sin tea!re l'Entina 12!csies o
porque hi faci la seve entrada cómica
cl contte de Santa ' faria dc pomis.

MANZO-NI
Alexandre Manzoni, el einquantenari de la mort del qual
s'estä celebrant a Itälia anab
gran pompa, solemnitat i arnb
una intelligencia completament
germäniea eta les glosses que
surten a tots els diaria i en els
discursos dels oradors oficials,
té un valor de situació, en la
història de la psicología i un
valor actual.
En la histeria de Púnica psicologia que existeix, que és la
de les novelles—Valtra, la psicologia experimental o laboratori, és, al mete entendre, un
tinglado—, elanzóni hi té un
lloc important. En la seva epoca, Manzoni ra treure de la
pasta d'aquest món uns personatges que abans d'en no existien, perquè abans de Manzoni
nornés existia la gent que tenia
més de cent mil frenes de renda. I re Itàlia aixtr té un mèrit
doble perquè encara avui entre
la grandesa i la miseria italiana hi ha un eeboranc profundfssirn.
En aquest sentit el llibre més
important de elanzont, "I ' promesi sposi", es profundament
revolucionare Es un 'libre gris,
vagament lluminós, mansament
irónic—com si la irania fos una
marital—Amb uns personatges
de 1-ancien regime", casolans,
anti-heroics 1 veritables. En l'època que esrrivia el elanzoni
s'havia guanyat molt caminant
cap a la naturalitat i al to Menor, però els princeps de l'epoca aren encara el senyor Welter Snot i lord Byron. La gent
demanava sublimitat i afectació. Entre la gent de ha, triomlava l'estil que podrfem anomee
nur jesuftic selcentista, arrest
pela jesuites i pels capellans
castellans i italiana d'aquella
epoca, barros, eufemistic i buid,
L'estil satànic era fat d'imprecacions, reinflors verbals, d'excursions històriques i de parnules que volien reeolere els problemes cierne a force d'eseer
altissonants. La rectifieació venia, aneara. - de Franca: erg.
l'Encielopedia, el Dirfeeert
"Jacques le fataliete" i del -ereven de Itamrau", el Vollairs
irònic i sarcäetic. rt Goethe
len converses immortals amb
Eelterman, no es Finó ale popularitzat, pait 1 posar. "ad
usurn delphini". Però totes
aquestes coses eren el contraeorrent perque les aigeles seguien paralleles al primer iraperi d'un cantó i de Peltre s'iniciava la literatura de Eiraperialisme britànic.
elanzoni, que foil 'traduit i

ACCIO CAT.-114N.-1
SANS
-4 l'entusiasme s . ‘-stets fent els
-eparatoris per organitaar una
DECLARACIONS DEL SE- ndmirn1 do Coaethe, quo passii la.
addieta a Aneje, Catalana.
primera joventut a París i coNIOR ESTADELLA
patriotes
de
ero
y
t ;t:ctai o toet cL,
neixia Voltaire de punta a punaean e.s ida ptiblira la candidatura ta, és una de le 5 roques fortes
Ok, riedes de Sans i Hostafrauchs.
na
hi
a la tro,
f:nissjei orgonitzadora prega als do In Elige per a settadors
del contracerrent d ./aquella epearub 1 idean cfAcciá Ca. tineia de Barcelona, dignérent que, Prl ca. Si hl ha un escriptor anti:mafia immediatament llar fet de formar- ne part el senyor Es- imperial' i anliescenogrätie
tadclia, co Iras taza prácticank- ut d'una aquest és el gran escriptor ralS2313 (car• la Delegació
a! rió r:snonalfsta-lerrourista.
I:spanya Jcdaastrial. ;\
larles. I corn que en aquella
epeea la gent nornes tenia una
ca prega a tots cis C13-:
Ea l'ee'e de presenioei4 deis can7 , 0 part com a interventor",
cara. efavoni era un anti-imelides, el setr:or Duran i Velt,ÚJa reco reparidens, e ¡en qualsetifi(a n,,stra informacid, assegurant perielesta integral. El gran odi
cer a les prLrintes eleccions, que el senyor Es7adella "1/9 pertanyia de la sera %ida fou Napoleón.
Manzoni (roba a Napoledn una
.• nctficar-ha per teta al lereravi:me, seen hav ia afirmat
•-eiena o l'emcntada ¿lego- diari". (El dien era, naturalment,
eela vegaila a la lleva vol;, a la
Seala da MjUt. Napoleón acabaPUBLICITAT.)
va
de guanyar la batalla de MaAl cap de quinse dies, el senyor EsNACInNALLS. tc.della surf a donar - mas la raó. Lis- rengo, comeneava la seva. aseeneió mai vista. Manzoni, molt
:A DEL DISTRICTE V
gin, si no, ofs scgüents fragments de
A; 7 . 4 utettge, Sant Raid, 2l. can.
la interrUi que aparegud chi,. o "El jove, era en una llotja de la sea,
la amb una marquesa de BoSent Jeroni, se cri,..7trard Pia Gritfico":
lonya que es permetia dir
d : tnéc,es, a les den de la nit,
"El doctor Josep Esadella va Per blieament la seva animadversió
-!tmi,5 de soeis simpatitsents
primera 'regada a les Cocas en quali- pel soldat. Napoleón era al teatu'ins dels districte
tat de senador per Barcelona. El iloc
i .7empan n:s que intervingueren en tos Fatadella. militant en el partit ra- tre i no va Creare els ulls de
damunt la marquesa en tota
C 4,11,..-res eeecions.
L . c.;,jffie de la reunió is Poser.se dical. ex-cameller de la elancomuni- nit. A elanzoni els ulls de Nadel dit partir, ha poleón li feren una iinpreseió
ta les tasques que cada N es. tat en 7epresentacici
estat elegit cenador en la candidatura ebsessionant. Un ola darrera
ilf,s.:n sat a fer es la Iluita pro.
a Regionelista... anys de la seva vida encara 03
Si ala:(
rebut can- presernada per la Leg

1
e
a

recoraava d'aquella mirada.
Deja coni si es volgues treure
del clavan!, 1:na fantasma que
l'emporugeia:
ulla, Senyor,
r .-LS. .41. NA CIONALIST4
aquello
GUI.V.-IRDORE.VC
ordre
Je consideU n a altre
f , o9c1 ['cura/ celebrada dieraciones userigura a Manzoni la.
., Pasta! per qquest Casa.l.,
eituacid que f t;: le 5 consideraC0 1 111ituff el Causal directiu
ción/3 que provenen del cual lo.
SUC.."
e e T Orna šegiie,ut
UI. Menzoni dernoelea una Yapada tnda que en literature la
I" :s itien!, Loan 3farquet, ttoutotat
CANDIDATURES
LES
pedra de roe és la II:del-ariete
.1 clemacid, i els sonyors Albert
LA LLIG4
Ele ltaliens terten fama el'eseee
1
rraucese Tromullaa,
poc naturals, la muteixa fama
P r uaC , Luri; Panal/aedo, Andreu 1
La
Regümlist, ha acordat
que tenert ele castellana i ola
Enrie Gotizalc, Cristt5for Go,..sentar per lee preleiries elecclons escriptoria catalans neueentea
Cebrió Ferrando.
les scgiients candidatures :
iee. La aiWe just dir queeele
C eut,1
us • politices: Rosend Nialet,
isyiete II provincial: Feliu Esta. eriptors detenta porten a la
4,ani Pin,o, £,,,,st Corran , f os o
Puig
de
la
V
e
nales i Chametti, Lluís
maese de la eang letfeetacia i
i Pujals.
cela i han
la buido r verbal j que l'aspiracid de te t eseriptor que es resDislrie lo III P r ovi ncial: JaseP
AL TEATRE NCWETATS
()J'O C.- arabia Zets- pecti es la naturalitat. A BarceV O Hl por ENTRAR EL ‚»° 1 iSateldefe.
lona sobre la parauia naturadefil los» Roig i Chovar.
NACIONALISME
litat hi ha encara unta pila d'eclufvets eenvineria que fit.
e electoral d'Accid CataraEL SORTEIG DE "L.1 atire,
hone oua poses d'acord. De vega_
"4 t' a rio decidit que el miting dc PrcRICAIM"
dosi oc ennfrin la naturalitat
14,i6 de le seca candidatura, fIlle
Z
En el sprteig verificat Gro Ca. ntrib el popular, da vegades amb
he, c elebrar.sc diumenge tinent,
2 cl teatre Novetats, que sé rtinifi - tale) "La Barricada" a profit da la la gaeetilla. Ara estä de moda
9e distar eituat g ua un dels 110:1 .1tya bandera, reste/aren preenials els per reuecionar contra una mena de lirieu transcendental i
Pan:eres 59, len i 122.
raltrict
pregat de clown-se per
adés pot convidar els acules
i sa d:.:posa!s a ajudar - hi.
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eentim una admiració sincera i cordial pele patriotes cateo escam pats a les nostres comarques. Aquests petits nuclis
ereats a les viles i als poblets, aquests solitaris posats en mig
desert d'indiferència o de baixesa, eón dignes d'una espedalloa nea, perquè el mèrit de llur eonviCCió i de Ilur Cció és
oialment remarcable.
• • Barcelona i a les ciutats Més catalanitzades hi ha
eje un gran-fogar de patriotisme, que per la seva força de difajó obra sobre els ciutadans. En aquestes Condicions, només
&sis catalans, per entrar dins el moviment patriòtic, escoltar
i ceu de la raes, sentir-se fills de Catalunya. El corrent impeea de la rivada popular i el contagi espiritual de l'entusiasme
leen per convertir els ciutadans en patriotes actius,
El cas de les poblacions comarcals i d'aquelles ciutats poc
elanitzades encara, és ben diferent. Allí tot conspira contra
ealisme patriòtic. La gent acostUrna a ésser "positivista", i
invocacions desinteressades no troben sovint altre ressò sinó
mofes. Dones imagineu-vos quin tremp d'ànima es necessita
r realitzar allí una acció de proselitisme nacional. El gran foc
rta tot sol, sense esforç. Salten espumes a les comarques.
es un miracle el de les espumes que es mantenen enceses,
etades del fogar.
Aquests homes que, en Iluita contra l'ambient. mantenen
1eal patriòtic i eixamplen el seu radi de difusió, han de sueir amb la voluntat pròpia l'abülia dels que els volten. Per acearen un ambient refractare han de fer més intens llur idealis;e Ella séal les espumes del Eran foc, que no sha estès encara
je tota la terra de Catalunya. Pere són espumes que no s'epaicen, que fins quan cauen en el roquissar fred i eixorc conseren la flama sagrada.
Han d'ésser aquests homes exemplars els punta de partida
er a la total catalanització de les nostres comarques. Seran ells
¡seui escampin el p ostre sentiment per les terres adormides.
Nseran pas ele candidats passavolants que un da arriben caragats amb les bosses de diners i amb cartas de recomanació
als cacics locals. Aquests candidats, vençuts o triomfants,
pge5ea pel país deixant mines per rastre algunes anècdotes vulers i alguns donatius més o menys generosos. Liar acció, quan
rcls francament desfavorable a la cause del catalanisnee, no va
res enll à de la superficie.
La saó, la bona u:6 que prepara les collites futures a la citaa:provincial, i a la vila quieta, i al poblet oblidat, es obra d'aezets nuclis reduïts, d'aquests bornes isolats, espurnes vives
Le ideal de pàtria que s'aCosta ja als temps de plenitud.
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el partit d'Esquerra Catalana, vaig ingressar l partit radical, pos
despres que el senyor Lerroux es declarava l'heren directe de les idcologis; el'En Pi i
Jo vaig al Serial amb les mateixes
renviecteal, dc scrn Pre d? Pcsal. a $er vir - lea de l a Itti l lo t- Minera (11.11

subjectiva que ~ostra quistes poetes que la fabriquen tenen uns sentiments i una sensibilitat tan elevada que de vegades no es veu ni amb ajuda
d'ulleres, construir ames eertes
cançons de color verd poma,
banalfsimes. d'un gust d'orxata de pis aigualida i poeasolta.
I això també vol passar per cosa natural. Aquestes accione i
reaccione fan l'efeete de provenir de persones que juguen a
la cuit, que diem a l'Empordà.
Jo, francament, prefereixo el
piano de maneta 1 els pinyols
de l'epera italiana.
I tot aixie es per dir la valor
actual d'Alexandre Manzoni.
Actualessim a Itälia, avui ofegada per les duce plagues més
fortes que pot sofrir una literatura' el d'annunzianisme per
un cantó i la literatura futurista, o millor dit, feixista, per
l'aleve, i actualissim al món.
Han passat totes les modes,
passaran toree les no y etats i el
Manzoni quedarà. Quedarà el
seu italià cluussic, precie, just,
natural com un fet absolutament guanyat, i quederä, a mes
a mes. Manzoni com a gran . valor l'ate valor de normalitat, de
realitat i de ponderació per sereer, diriern de contrapes a l'anorrnalitat rueca. I és aquest
fet, cree, el d'esser el Camp visual de Manzctni, el de la normalitat el que explica que "I
promesi sposi" sigui un !libre
que la sensibilitat moderna tingui per superat. Avui el públic
intelligent qe demana llibres,
sin(' que demana pessigolles
la medula. Es això que explica
que el llibre de Manzoni sigui
coneiderat com una obra pesada, obra més per a les
criatures que per als grane,
mes apto per ala crepuscles
dels convalescents que Per
adornar les digestions. ?ere
achanta precisament, la de no
estar mai de moda, a la gran
qualitat dels cläsics.
Cono a valor hurnä, efanzoni
tic itn teraperam e nt poliädria.
fa seen eeTan rendida és la da
toles los graue :animes: la ca..
telar. Per la ' caletea., elanzoni,
profundament pessimisia, dóna
a la seva vida un aire de dolça
bonhomia, la carnal converteix
l'ineredul el catolicismo mes
resignat i l'borne aristócrata i
superio; en un bon servidor
dele pobres. Infinitament mea
eornplex que Leopardi, Manzoni
id sobre , el poeta el mèrit icernens de no haver deixat entreveure al públic i en la seva
obra la beva deSüSpefaCid.
Josep Pie

hom.9 ga p, peril cl

ce, el ida,

cal loma a izar i 10 c a lislat, cuna

PARAULES AC•
TUALS ENCARA
Ara fa tan any„ a prapjsit de la convocatòria er/dant nacionalistes a la
Confcrimcia Nacional Catalana, el president de la Mancomunitat de Carahrtreyo va fer a sin redactor de "El Sol",
de 3/adrid, unes declaracions que luneta
encara allá una plena actualitat..
Dcia sial el senyor Puig i Cadafalch:
L'he tornada a llegir, la proclama
cridant a wia Conferencia Nacional
Catalana i no se trobar-hi disconfortnitat.
Tots, nosaltres mateixos, critiquem
la nostra obra. Els que mes han viscut el (lang periode d'intervencionistne
sc'n seilten fatigats i pressenten com si
aseistissin a les darreries d'una forma
de teclea,. Els que harem estat portats
per la dissort a regir institucions nostres i palpen la realitat de cada dia, i
toquen les penes incidéncies del goyermar sentim lambe una cecea laasituttLa realitat. l'oporernisine, són un f reo
que desgasta, que desforma. Sen laterenos que lliguen i cadena que trans.
Quin plaer que una colla de gent
jene abrandes la llamarada de l'ideal,
enfermes i euriquis l'ideari, i portes
l'incendi nacionalista per eot: al diputas i al poblee, per qui el Nacionalisme Co una carretera o am peó -camlner,
o a l'industrial, per qui es una xifra'
de l'impost o de l'aranzel, i fes desapareixer lesperit provincia, i deis de
Lleyda i deis de Tarragona en fes
igualmera catalans I
Un harn sent corn exila insia de M-

corn un profund desig de deslijaran-se de la pena de conservar la

bertal,

mediocritat de la nostra. vida politice
actual i de fruir l'ideal sense les minúcies de la responsabilitat.

Declara de: spres que la seva obra, fa
dels homes de la Ieiga, ha estat fei. el
vas que resta encara buit
Confessem que un vas buh es com
tma prometença hicompleta: un desengany. Confessrm tambe que el ras
buit ciaavnea de ser/llar-nos a toas xic
i migrat
Cal, potser a les generacions noves,
fer mes. A Cataturrya, a la pelitica
caallana, Ii ha manciat era partir radiealersent inconforntis ea_ Els que bel-CM parlamentas, ho harem fet en
nena propi, sense una aspieaciA mea
radical organitzada darrera; harem
trarlsbeit sense tenle després qui de.
mlniS Ole'9 i amb mes irtensítat.
Jo voldria que es crees una ¡orca

eaemeta a heredar-nos, a substituir-nos
el dia patee,- prnper en que el dele de
la intervenció, de la transigencia, es
Els governants aprendran allsvors caen han deixat passar l'oportunitat, com la l-listória triste de l'Esear.ya moderna es continua amb una fataliret terrible, aclaparadora.
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HE POLITICI COMERCIAL
Les q üestions de política comercial sempre les liem• de
traerme els cafalans, involucrades amb les del metete ordre de
l'Estat espanyol. Alee fa que a
alguna, sobre tot els que ereuen
etern el mes mudable els hi
sembli impossible la separacie
de l'economia catalana i
l'espanyoltaa obstant, conv4 molt
que ens aeostumern a asure-les
independentment. I per contrihuir -hl esbossarem, encara que
fragmentäriament i lleugeríssima, donada l'indole periodística
del treball, una exposició panarämica de la situad() i possibi/flete do diversos dele nostres
productes en el mercat e -n terior.
Comencem péls productes
agricoles. L'ametlla. l'avellana, 1011, el euro, el vi i l'arrds.
Nermés Tarragona i Lloyds produeixen 174,092 quirtths mefries d'atmetlla. Si hi ajuntem
Baleare, Castelló i Alacant, erribem a 665,384, o sigui-, a les
sis septimes parts ele la producció total espanyola ame) un
valor aproximat en números
rodons de 39 milions de pessetes.
Les plantacioias d'avellana,
que tenen una àrea mundial reduidissiaea (península
ibèrica, Sicilia i Armenia), ocapen solament a Tarragona, on
se'n produeix de la millor, una
superficie de 12,000 hectärees i
d'unes 650 a Girona. Per ferSe ciirrec del que aixb represanta, consideres que en teta
Espanya les plantacions regulare d'aqueet fruit no arriben
a 13,000 heetäries. Les tres
quartes parte de la produccid
i unes riou desenes parts del
valor corresponen a Tarragona.
Catalunya 1 Baleare formen
la tercera regia) oleicola d'Espanya en l'ordre quantitatiu,
seguint-les immediatanfent, en
quart lloc, la resta de les tereres de llevant. Catalunya i Valencia, al litoral, i Aneó a l'interior, s'han especialitzat, pe.
re, en l'elaboracid de tipus d'oli
feas. En conjunt, la producei6
oleffera, a Espanya, en una cona regular, és de 350.000 tonos i el censum interior de
220,000, o sigui que- te un exres de producció de 130,000 to-

neu. I d'aquest exces, la part
que ens correspongues a nasaltres. no hi pas cap dubte
que le mes aventatges per ésser
exportada, podent Catalunya
moure's lliurement, perquè ulSOTA LA DOWACIO ESPANTOLA
Ira poder aleshores etendre
No fa gaires dies, "El Sol", de Ma- sense traves les circumstäncies
drid, tutulava la seva informació har- mes o menys contingenls o percelenina "El terrorismo emulan - . Cera manents que actuen de diversa
que creguirein que no hi havia en anuest manera sobre el problema de
pas estrany el cost
encapatlament la malicia que en les
seres informacions de Catalunya posa i les difieultats dele transporta.
La producen) sairera de la
el eatalantifob "A B C", "no hi férem
els comentaris que Can suggéri, veje- penineula ibèrica (Catalunya,
sine inierpretar-hi crian una errada de Portugal, .endalusia i Extremadura' , representa del 70 al en
transcripcie.
x dia- per 100 de la collira univorsal.
menvs dies encara, al matei
La resta correepon a Sardenya,
ei rcadrilettY, el senyor Joaquim Montener Ilanaeva la veu d'alarma preve- Sicilia i al mitjorn Trances. En
espanyoles proreir el peblic espanyol que començaya los comarques
la indalstcraiatadheint
d'estendre's per Catalunya l'opinie. que ductores,
Catalunya el
el malestar barceloni es no ja desates
estä, molt
mis emparat pels adversaris de la nos- eh oi néles rededcae detanpLs

Sembla una fantasia cibiaca, o futir.
rista, o. si volea, dadaista, perb da venut pesque acaba de pascar a les mines de Wintetisla g lLinsburgl, segOas
asegura un diari de Bruselles, SToss aal
que treballant en una galeria, un minasre, tot d'una. dena tela passa ea fals,
tenista i cau daf:abaix En aquesta nalguda, el clp Ii tupa tan violentment
ami un rail de les vagonees, que la
desea del crani, rompuda pel xoc, se
dnaael ju:cersiia: t ia teEl eseafrnni (etii:e»,:cpçsneeinralid.ri°1-ditrioalra st ad:''e:alytn rn
el stetenysoler n:o
' sel geovnirsarq
4 ePr,ätirsiag. r.'etilxi6 ca
'apart comeletament i rodolà a alguna .ttean
ele
en
la
multitud.
Les
conseqüencies
d'umetres del minaire. Aquest, sang-fred,
fabricar gairebe tot el que han
anunció
unánime
ter
pare
del
Dona
s'aixeel, recull la eeva closca i se la
d'exportar. De l es serradures
posa al cap co maquen qui es posa el ble ca.talä, que el causant de la dissort del suro se'n fan aglomerats i
barrer. Despres d'aixä, surt al defora, barcelonina era el Poder central, serien en teatral. fäbriques
Bareelo. Un clesllinda.ment de na, Calonge, Casal de la Selva,
fune stissirries
aun va a cal melle, el Cual trola les canes
nostee
es p rodtüria. z eu ns
coses tan ben posades a lIra que crea
plutocrácia, Llagostera. Palafrugell i Sunt
A din, la
que algants punts de sutura al cuir ca- país. formidable.
•
. Feliu de Gutzols.
pilar eren s.uficients per guatee el a la Fabrica, al 1 aller,, a 5 1.-su , a
I.'any 1913 es calculava la
dicat, s'obriria un abis entre catalans i produeció surera en 70.167,416
brot obrer que, per cert , era patones,
no catalans. Eta estaments, fins ara més quilograms, per valor de pescompactes, es disgregarien d'una tua- setes 35.233,e23. El eoneurn innena fulminant i veuríem enemics irse. terior n'absorbeix nomee que
ductibles d'ahir edevenir els companys un 10 per 100. La resta s'expor,
E LS FRAiLESÜS AL MAHail,
mes afectes. Entre catalans sobretot, ta ale Estala Usuta, erran Braeels rangs s'estrenyerien com els d'un tanya, Alemanya, Argentina,
MIMO ÜE HELIO
exercit preparant-se por al combat.
ltälia, Frenen, Cuba, etc. Pol
Tazza, 2 G —A l a reei(i, del Sud de
Les Iluites intestines, ciscases avul que dit., es pot comprendre
la gr: a rail de Tazza, els dissidents
hal iniciats les negociacions prell. sota :ala bandera unicola, o bicolor, n la grandissimn part que Catatricolor, esdevindria una sola lluira Itinva hl té. 1 es iniltistria que,
',linees de submissi6.—Haras.
magna entre els fl112 procedents .leis ben- enearrilades les coses. semcampa divisoria oherts per l'adversari bits que pot oreen. emplees hosecular s'enrolarien sota la santa ban- railzonts.
ELS MGYIMENTS SiStAiCS
dera de la Pätria., sent!nt- : e'n j¡Il i per
LI reneenen ,10 disminueió
de
!lEstrasburg, 29.—L'Institut
del constan) de vi en el mereat
aica del Globus, d'aquesta notad, pu- danume de tot, i l'enemic pervers
ter ganes de divers a- internacional durant, elä última
integrat
tambe
blica el segnent butlleti sismológie
bstiene solidaritzades davant thea ban•
cinquanta anys, es la eausa.gecorresponent a la semana del 19 al
carreta, es hatria en reculada davant neral de la .iri5i Vil-lit:ola, coas
25 de maig:
l'enmanta
yleterlosa.
que afecta profundunient els pei
L'agitació microsfsmica, estacionäEs aisiä el eme lees tren) 11 nodria sos eapontadOva th) Vi; ventaria al principi de la setmana, ha aug- éstes! En tot cas. lirgal hose per se.
sala ibérica i italiana i Frenen,
mentat Ileugerament durant aquests
amb Argelia. Catalunya te una
gor que tard o d'hora vinclr:t. 1 que
últims dies. Tres moviments, dels
qual un de sol ha natal d'importància amb l'asientiment. ei sentiment o el tal. superficie de vitiya de 241,141
han estas regietrate en aquest abSer. san t ¡ment d'amics. de ni:fiarle: mis o da! - liectäries. L'any 19110 produí
vatori central. El día 23-de maig, a versan?, prest %turran con, precediat uns 10 milione dleetnlitees
ks 22, distäncia 8,8x. quilennetres. els ititurs historiaders d'aeuestes tris. rimel. La oollita total de vi a
Les dades dels obiervatoris de Bar- planes ((jades bareelonines, l prensa dc Espanya en el metete une, fou
Catalunya, la vtritanc, äbtä él, la do 20.771,085 heetedlteea, dels
celona, Toreos°, Granada, Toledo i
hilo han catea rebudes per telegraf. premsa nacional. reFenyarä els arinit quals se n'exportaren 4.511,950.
els turnults penninettes pele estranzers Respecte a la col, locaeid del soEl dia 4, a les 0248, i rl dia ere
a le. registrat altre a movi- admesos genero•aterrt ent-e nosaltres brara, de la produceiö vinfeela,
ments que han inscrit importante oncoin a esdevingtes SOTA LA 1:20MIKACto probleme en el qual lt 1 celtista
encara mee complirecions que
ec94,4vOLA.
des.—Hava4.

en el de l'olí, es pot repetir el
que suara s'ha eilt d'aquest.
El colaren de l'arpes, a Espae,
aya, estä eircumeorit ä la banda'
de Llevant. La conita, rany
1921, fou de 2.615,739 quintas
métrica. El primer lloo corres-e,
pon a la regló de Valencia amb:
uns 2 milions. Despras a la Caal
talunya estricta i Balears, amb
Inés de 5'71,370. Segueexen amla
quantitats insignificante Alba4
cele i Murcia. El consum inte-e
rior absorbeis la major par d
d'aquesta producció. La Catalunya gran monopolitza, donee
aquí, la producció arrossera.
I si no fem especial esment!
ara com ara, de l'importantes-a
sim träfeo de la taronja, es.
perque radica galrebé exclusivament en el regne de Valenotee
R. 010443

(Seguirà.)

Carnet de les

lletres
UN .4LTRE DERROTISTAtt
tes revistes literäries espanyoka no:
s'interessen, habitualment, per les Iletres catalanes. Saduceo ben ele a.
través del; llunyans ressons, que la
nostra literatura no és espanyola. Pee
aixä, quan una publicació tan amable
coto ''La Pluma", de Madrid, s'atura
damunt el panorama literari catalä, el
siena; atztócton, entre da i
França, per exetnple.
"La Pluma" ha elegit caen a idosa
mador el senyor J. Massó i Vent6s1
El scnyor Massó i Ventets ha publicat
ja alguneS cròniques a l'esmentada re.
vista. Acaben de Ilegir la darrerai
és principahnent consagrada al "Lli: bre d'amor", de Joan Arús. El senyor

Venteó vessa els seus decís elogis da.
munt la darrera producció del poca
del "Cant dispers". Comenta, amb una
franquesa admirable. dierti que fins ara
no l'interessaren gens ni tinca els versos de l'Arús. Peris el "Llibre d'amor"
"ha natal com un mirarle". La paesia
d'aqueat Ilibre—din el senyor Maese/ i

Ventós--no es d'avut ni de cierne; es
poesia eterna.
No tot, pesó. en aquesta crónica de
"La Pluma" són elogis tan vehements.
Al principi, el senyor Massó i Ventes
parla amb un desdcny desconcertase

dels versos patriäties de Ventura Gas,
sol, continuació de "las viejas enylatttines de los Juegos Florales de otras
épocas"; parla de "los poemas ultramodernistas" de Salvat Papasseit i del
"hermetismo de difícil interpretación
de Le/pez-Picó". L'acabament de la
cränica és encara rnts desdenyós, are,
pesan-Mata: "De toda la juventud ca.
talana, incluso de muchos que osten.
tan ya la adoración de maestros, no
quedarà nada". Ho diu solemnement,
a Madrid, el senyor 3,Iaasó i Ventós.
Un altre derrotista? Són aquests, oh
Xenius, els heretges que carmenen a.
la nostra ortodòxia?
Es possible que les paraules del StS
nyor Massó i Ventós ro acabin
ser cregurles, ni a Madrid. Sen. de
tan injustes, puerils. Sembla que amaguin un deepit invencible. Voldrfem
Que el corresponsal de "La Pluma" a
Catalunya es convences que el seu gro.
tese derrotisme el fa d'asee a estonma
una mica inexacte.
ShIp-boy
— Es espera amh mort inters
primer roban de les publicacions
Anefes de les Helles Vetees. Serch,
sembla, "La Ben Planlada". Despeé.,
es reeditar,1 el "Canaoner", d'En Pijoan. i seg,nts se't's assegura, apareé.
tercas, recollits en velung, els pasmes
Medita de /mote l'afilas*.
— loan Ami: acaba de puNticer 4

"Colleccid dc /erice Mundia!s", de
"La Revista", tina versid catalana dels
i elegies", de Chbaof. ta Ore-

eedeir un prOleg dr Ga5r::,.1

La situació a Europa
La vaga comunista oentInua a
la Ruhr amb el matelx oaritoter de gravetat. Ets mores s,en
molt nombrosos. A Esson ala
seelallstes I slndioallstea han
decldit da crear una pollada
obrare quo eatlaborl amb els
bombees on el restablIment da
l'ordre. Les banques privados
atan cleolarat en sespensle de
pagaments. El genera( Dógoutto ha intimat als ferroviaria
porque reprenguln el treball en
el terme do (puente vuit hores. Els Industrials alemanys
han preeentat al Govern un
proecte oferInt algunas ge•
rantlee per lee reparaolona.

O
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DOBLES
Debles de fi de mes que pagä l'alcista Interior, 027; Ev'eri,e. 0 82 ;
.5 ccion. Nord, 0.57 i 036 • Alaarn:
• 0[18 i 076: Andchls, 030, 931,
Orense., 015: Co lonial. 0.135;
Vii; . :11,3.
CAeere,, 0 - 1u; F. c.
125: G. 3letrop., 125;
T. 31adril,nys, 952; F.
•• r n, ff8.1. : Platas. 027: ft
o.
Te::
P1115: C.
017, ;
1.
c..P. 035; A ee '. •rd;
;
ta.renesbile, 0 . 9) 1

Mercats
Mercat de Reus
Cra Ir-e:lana primera, a 105 pessc,it fu:1mM.
I lom f han negreta segons, a 190.
AL- e l:una negreta propietari, a 07
s',:e de 5 9 .4C0
Pleat con,fi. a
Atuctlia 00 l1 0, a tl3 pest.e*.es sao de
53•43.,
Llora llar/teta grey a 20 duros clahtis

Ideal esp.-o-anea gen, a 24.
lilern cocan, a 29.
Negoci encalmar, reaErzant - se po.

kr:ks del irEi e FdP17,358

ques opera:dona.
Moviment d'entrades I sorrides duSant el mes d'ahrtl de 3923:
Ex-latear:1es el prim e r
bultos,
12.720; quilos, 917275.
- Entrades duran t el mes: bultos,
03270: quilen, 91.708.
Sume s: bultos, 2 13 1000; quilos,
rkS.1391.
Sortides durant el mes: bultos,
.0148S; (1111.108. 199.57 1 .
Queden existente el 20 d'abril: bul-

tos, 20,6:12; quilo„ 309,400.

OLIS
//lis d'oliva primera, a 22 pessete s
(le 15 guilos.
Vdon 11-in segona, a 311,
‘le
gnu. a 23 dures elts
1:5 qu'A,.
le-es ídem verd. a 25.
tlhrrofes. a 7.55 pesseles uninth.

i Colo pn -uun,nt para/irzat ar,'1est
n •go i, (no cireulant ofertes.

MErcat de Borges Blanques

.•

Noves religioses
DeME, festivitat del Carpes, EArzeiconfraria dels Dijous Eticaeistics
celebrarä Comunió general comisa:lorativa a l'esglesia do Sant Antoni
Abet (PP. Escolapis), a les set del
mati.
A les deis hi haurä missa solemne..

CATALUNYA MISSIONERA
S'ha publicat el primer número da°tics: peri6dic, que es ¿irgan de la Unió
Missional de la ciencia de Barcelona.
Acobla les dades i antecedents celatlue a l'obra de missions i de Einstitució anomcnada de la Santa Infancia,
que es (hiriese a receill:r len criatures
ebanclunades o que en alguns paisos
salvatges seto llançades o venudes pelo
KIIS pares.
1,a pobliesció, bellament impeesa, i
redactada absolutaracnt cts liengua
catalana, apareixer:s cada mes i sera-,
cansu'erats suscriptors 5r-as tols el que
rernatin alguna almoina per a les obres
c smentadcs, al Palau Epi s, copal
a
Eornzat de la Pictat Catalana (Dnean
i Bas, 11), que es la scva casa administradora.
••*
1_, • Agrapació
Nacionalista " 1111s
Mon t serratins” prega a tots eis Sel1A
sacio

ÄCONDICIONAMENT PUBLIC
1.1:

MUNICIPAL DE SABADELL

Operacionnefeetnades 1 quilos de len
Eiferents matèries eme han pasar per
EAeondieionament dur-art el traes s 'aDril de 1323 i azii,Iisi fc;s en l'estoon•
Laboraterl:
AOONDICIONAMENT
vvet¡riesa9 :0.50: fefl : elard shred
5,r
Poncha: quilos, 21.349-1.
Pentinat: quilos, 7 0 .1:122.
Florees: quilos, 8,15151. Nums,
r

rions, 113 1.
'Llana sentada: quilos. 231,21975.
3latrirs diferents: euiloe. 4.1.311
:keendieionatnents, 2.0111.
Filats: quilos, 125,1S 3'1.

1;.

de 29 a 33.
er.r:•^19. d.. 27 ti 2s.
3.14Y) (1101,,
•0,
1 01:11:::

cinilos 469,4018.

111.1S Or. PINEOLA

LABORADA? t.

Chlerants.

1

rn
2

Total d'operas:loa,

lt
7

2
:13

ooneenoree111.111111.19101,1112WITU2Y.NOMR.....r111^.

Chans i C. 1 , S: el Ch . 1
ANCA, CARVI, VALOR3 •
Rambla del Centre, núm. O
Telefons 1230-1231 A.
[

Mercat - de Tärrega
En el Merca/ vcrifieat avni, d'a de
la drtta, rn aqui•-tri Pltoni bid/ regir Pis

61;lAns,
Carbone mineral!,

Sals methliques,
Vins,

a 135 duros.
',..D.• ds s
Verd de .129 u 3r. duros.
rr•-•.:11
dle 115
I'r cd.
...----

Accidenta de fabricarle,
Olio tul/ter/In.
Olis vegetala,

02.121,1V1t4
31 u 12 rels.

tairee, 75d.

Prestes dinatuotnetlimas,
Anäliai de teisits,
numerarle. de
Deserisa qufmie,
Mena comercial.
PellAns de colora,

ltlat 1.lam'. 4e 2 1 a 27.
In r•i'e
• . de 27 e 29.
12 . int Lerra. '1 . 27.a 2.9.
01.1i. de 15 a 15.50.
Citada, de 125:1d1t,13.
d- in 2 23.
de 33a 2;3.
eti 40 a 45.
l't•itn per pene • tes la
1fitire d3:51re.
Pe t ate,.
4'1'25 a 15
Id -es aoves. rlti 45 Ora 1'71.
el, 10 quilos.
.5ir -8 a 3.:70.
c 15r3.3-. Ce 10 0
el, 40 (Miren:.
( , ,1-•. :1 2 1, ,..est,8 n.lulzena.

aegilents Prs-us:
Clubs blaece, de 44 n 9450.
hiera reist forua, de 15 a 9550.
Ciliada, de 31 a
Marear, st-t 90 a 11.
Paveas, de 51 n 54.
Alfels, a S'40.
Prous per perso : es Mo 11 0)
ins del pels. de 13 a 15.
Idtm d'Arreú, de 30 a 35.
.:Icoltol, de 2 a 250,
itlisteles. de 70 a 75.
Anhisats, de 150 a 200.
Preus per poso -teu els 100 lltres.
Olis, de 7 a 8 pessetes el quartä.
Oue, a 210 pe: metes la dotaran.

t

amics CniSiStie a la 1TUN:a que

ciirä a les no-a del matl del dia31 a
resglesia de Sant Ju.t. a la tuerihltrm
del digno patrici Ea Pau Ciar-lo.,' despri:s. en comissió, animin a retre homenatge a resiättia del milicia patriei
eS

sheibo's de les Virtuts Catelanst.
Al maleta temps fa avinent al n ittnyms socis euz no tingu:n i 110':115i6
pm- atnistir a la aesilada del dia J . ), 0
les 10.

a! Sale; de Cene peden dirigir-

se a la Comitsió orobi:zad.r• a. Cantpte del 16. ja cr.:2 tinse la dita
itivitazis:, 110 tera pe r:mesa reataada.
LENE:DICCIO DE 1.A PRIMERA
PEDR A DEI. NOU TEMPLE PAR1 .IfiQUIAL DE 'n
DEI. I-ZOSER
propins,at diumenge tiugué llee

la In . 11ed:CCiU ,0:,:in tic de la pi-Micra
pe lca del hou temple tdcdicat a 1:1
Vire, drl koier que s* lia de construir
1; la lutHadt del
cl sala!
1:oakrirs tls carrers de
les Corts

i cant e-

Bmei la polea. despres de liegits
el, preceptcs de ritual, el tost2e veuc,b10 arda:, doctor Cuillarnet. ,111
hihist l ren gra:t tranbre de fidels i

Ungides persanalitets. FI sestectari del
I liebst, doctor Boeda, aixecä acut. de
1:t ceranoisia, la qual Ernmeen, entre
eltrst, senyors Dome:ice 3,leecader,
Luis M'asao:, Josep Panyella, Agttsti
Escoiä, Enric Saguier, Francesc Praden. •enuel Peal i Joan toada.
REPRESENTACIO CATALANA
AL CONGRES EUCARISTIC DE
PARIS
En les esglésies i llocs de costuni
s'Id han fixat els cartells anunciadors
del viatze a Paris. catganitzat pi Tora
dc Sant Francesc de la \'etlla Nocturna, per tal d'assistir al IV ' Costares Eticaristic Nacional trances que
ha de celebrar-se a la capital de la
vaina República del al 8 del proper
jultol.
En apropar-se la data del magne
esd>veniiwnt, auguncua co els centreS

d'inscripció el despatx d'itineraris i
programes, que meeixen generals
gis per la idea prIetica que ha paesi(lit la llar disposició.
Tota la correspondencia ha de dirigir-se al Coraissariat provincial del
Terç Oede, Baix de Sant Pece, 18, on
també s'admeten inscripcions. CCfll tambe a l'Editorial Poliglota, Petritxel.
número 8, i a "La : Hormiga de Oro",
p:aça de Sa-ata Alma, 2).
GRAN PELEGRINACIO AL
SANT CRIS DE BALAGUER
S'activen arnb entusiasme els preparativo per al ecaniarge al Sant Crist
c:s dies ta. 15 i lb de ectembre vinent.
En mili de la Tercera Orde Erancescana, el Visitador General. Pare
inic iació Pci
portar-la a cap. havent trobat en les
autoritats religioses l'escalf que era
II'esperar.
El digne senyor Bisbe d'Urgell. doctor Guitart, ha escornanat als inie t a're - que arreuliaqie sIac'n'r'
Juntes exurals de rosnlatge es derr.ani
el pe -r mis de les autoeitats religioses,
per aire ter una abra de collaboeació
aportadora de gran rmultat per aquest
magne acte relit;d6s.
El 1,25-nd. P. Antoni Velaix. Guardià

dels Erancescans de Barcelona, ha visisal la Junta de nostra ciutat. i, poeats d'acord, ha clemanat personalmont
el permis de Feminenfissim senyor
Cardenal doctor Barraquer, i aixi constituir a l'arma Ata una altra Junta ottr.3:dizadOra el propi qué es farà a
Barcelona bentost es rebi l'aprovació
del enyor Bisbe.
Ja esta treballant la Junta local esperant la Organització total por tot
m' y aya de les altres Juntes, a fi (Feb. tenir una ton cititranac13. orrsanitm&ó.
El ,loctor Guitret presidir& el rOs

ASETA _LOCAL
-Sants d'avui: Sants Dasili
reltrt ir i l'erren 111. -

.1 0 i ES ViLANOV

A UNI0 , 6

Fit la Junta geintral cele l izaJ.a per
EAssociació d'Antics alumnes del ColMgi Conste!. va quedar proclamada la
segnent Junta directiva per al Caes de
1923-24.
Presidene, Francesc Farran; ricepresident.s. Valenti Feritändez i Jaume Prat; secretad. J. Font Clara/mira; vee-secretari, Francesc de P.
Volar-t; tresorer. Adolf MzEch; comptador. Francesc Montaner; ccnservador, Rafe] Estrany; bibliotecari, Lluis

1•Ienti.nya. 1 eoca:5. e:5 senyors
Pensä, Agusri C.nra i 3.15.1-2elf Matea.

RESTAURANT EIOVAL
Salb de Te
cada dia dansant de 5 a 2/1
de 8, 1 dinar a l'americana, do
9 a 1 1.
La Joventut Nacionalista Obeera del
Poblet (se.ceis5 dc l'Ateneu Nacianalfs.
ta Verdagueri ha organitat per al prop',Mera día. 31 del present, a lo; eme Ce

la tarda, un gran festival patribtIc en
cerrunonoreciá del Corpus de Saag, en
O quid hi vellalsorsuan els pr;ecipale
clements del quadro escenic de la ca-z,
l'Esbart de Danraires Verdngaer i
nificatz el-ea:coa, que opctunameat
ammelarent.

CO

RD I

L

L

ER A

havrnt-se driingut 1 1011 resulta:
en ir. gest l ons
demanaden, enqualt figuren la rnalt apreciable

Vi
liirc
9'15
Cell3rs ARNO a MIAMSTANY

els1 senyor en:ayer ferrocaeril
Mollerusa-Balapuer. senyor Mir, qui
ha donat iota classe de facilitats per
al servei especial de pelegrins.
Aixi mateix, hora td la seguretat ti,,
poder uhtenir pe' senyOr 1\l 1)0(1 el fer
1:1 inaugural de la salva via Noguera-

1111 1 l alrope115., al carrer de
Corts, eneretianwid ami, el
rtant.s, a la nena de 5 ttli1-5"
1.19,Pida Sercarin 1 rens. Portada
al dispomrari de Sane Martí, se
Ii apren.dt bruc: ,,s querre, ala.: cerebral probable
(1711 iira de la base del strani, sI
p ron its i 10 gres/.

l'allaresa 51.1tivde-i39./atut-rt
por al
',resol trague%
i e,:ser heneicla
scil. nurialunnt NI doctor Callara
S'esperen dies benaurança ner als
devaln del Sant Cris t miracler de Be-

RIVIZa131/533811111911111HISIUARIt

1

!aguce
O

0

Poist Negri

6

Quaran.a llores: E.sglé3-ia parroquial
de Nostea Dona de Ectlens. liares
d . exposició: De dos quarts de set dcl
matt a dos quarts de vuit del ves-Can de :Maria: Aval es fa la visita a Nostra Dona de la Saleta, a
Sant Jauran o a la Verge de Querult, als Agonit(aats.
- Adoració Nocturna: Torn de Saut
Ramon Nonat.
Vetlles en sufragi de les animen
del Purgatori. Torn de la Passió i
Mort de N. S. J. a la sera capella (Esc)rial. 135. Gracia).
- 1.a missa d'avui: De San: Ferrail
calor blanc.
DEL BISBAT
- Han cstat nomenats iadividus
la Junta d'Obra de la parróquia de
Sara Vicents de Sarrià, cis senyors Ignasi de Llama i dc Mattoliu i Eit De'
sitien Canals i Pujarles.

Cal ‘eure-la en
2

SUMURUM

e
iiIINNW3251MARRNAIIIOBR-11
A la Galeria Fológrahea AAntonietti (Banys Nous, 22. hotiga' , , s'inaugura el dia primer
de juny Fexposició de pinlures
de F. Camps la qual podrit vi:
sitar . se tolo els dies, de 10 a
i de -1 a 8 fins el 15 del mateix
mes.

CARTIJJANO
Vi blano. 0'85 nnib lit.

Cellers

ARNO

a N1ARISTANY

Caixtt de Pensions per a la VePesa i d'Eetalvia la ol,tu s ura do
i Ennosioi . ; dele cart e l l ,: peeseiilats al ClOrs5,111'S ore?, nnzat pc?
l'Obra del Bon Mol. al . qual dese
e. .zralt concórrer els aulcrs del
cartelis premiats i del qualif,eals amb accèssit. a il de que
pugui fer-se'ls Illiurarnent el-t.
l'import de les se‘es respectiVes recompenses.
i
Cía la r sros .13 r ct ruert.c'ats.
a r /,3 rçn rau,Ts. Iri);
-pe
u)

1 ,)3'.!:,11...1,. ,„Clora3noi CliMPi051:'nt un

L'AcadOrnia i Laboratori de
Cie.ncies 31édiques -de .Cataltiuya xelebraeä acs esitS cientifiea
avui ciiiiieeres. dia 30 a i p 9, lu
de la nit. en la que el Dr. .A.
Peyri 'aria la cantnnicac:O -Linfangiectasla derroo-epictèrmica
por obstruceid ganglionar seantonal" . ri Dr. Lluis G. Guilera,
-Frasenyances rI p resludi de fro
lis al Laboratori de Profllaxia
eneria".
.
Pcr preven
desinfec • - •rn
ab

d':nroc-

cions,

P-r
-o4

- La Jovèniut
coastituicia pelo antios ahr
col.legi ,le Sant Jordi ha m•ganitzal, araIl motiu (le cumplir
enguatly les noszes d'argent una
festa-lionienalge que lindrä iloc
al Palau de la 3Iusiea Catalana,
e g o 113 tic. .11,11 1'
' -I proper diumn
qualre de la tat-da.
VANOS roMell de Joveetut. Casa
j 510 esglesia Saut
!te c..a.1.15 pe. 1101e.Zsei.,

Note Fcrran,

Cum a con/planes-a a les emeayam
en l'Encola Espe'
pe.
uc
que in den
Sutil
c:al d'Adultes de l.. Rotula de S'
(' au, dirigida per Na Mercè Badaell.
grup sEa
lumes
n eiectu ä una visita
col-lectiva a l'Escota dinfermeres Ausci1:1rs de Medicina. sostirguda per la
Maucnalunhat tic Catalunya vil el das
de la Univerädiat Ind1I5tt11.1„

foresto preparacior.s per mitrosmai.
culis diversos, aparells per an,ilisl!,
etcetera.
Linn2.-i.ts que despertà tal visita.sliri
motiu a que es . proposés en lacte lOrp
nitzlcii5 d'una
r ab a visita eembhe
a les altres inttitucions insta:ladea
1211i-271' itat IndustriaL

tin si ize Les mata
L uv u L o
Pasta "Fonquernie
L'Agrupació ART i NATURA
ha organitzat per avui a la ni!,
al "Teatre Escola, una (unció en honor de les senyoretes
Concepció i Mere Cortacana
Neus Oliva, Maria L • Mir i Str
ledat Fernündez, pósant-se en
escena les cornéciles "L'amor
O "El triornf de la cara-,
essent secundades pelo se
nyors R. i S. Alberdi. 4. Blanco.
31. Dejen. E. Puigjaner, A Mar.
sal, J. Surribes, F . Muñoz 5.
Bonavia,
Ea (licenció escenica a cartee
d'En Francese Figuerola.
nalitzarà
velllacra amb esen:011.5 per' la gentil Soprano Con.
eopeisl Corlacans i un Iluit ball
de saeieint.

Els eafès LA PORTORRIOEESA són el mes fino aro.
rial ic.s.

Plaça Bo n suroés, i Xuclà. 25

Allir isitaren a l'alcalde el
diputa', 'senyor Albert Rusinyai,
presiden/. del Cercle Eqüestre.
i el senyor Torres Ba".X0722, secretar, de la dita entitat.
lant-lo a .l'acte de cobrimeel
de! u ou erlitiet que es COI/5,
Gräeia, el
truetix al Paaseig
qual tindrii loe dema dijous.

ea

( r)

cc,

Al mateizz temps que es recorregues
mi les diverses aules que integren l'Escola, el pla d'estudis i funcionament
de Vena/lenta/ Centre tes explicat amb
bota mena de detall,. per la seva secretaria, senyoreta Jades. .Als Labaratoris de Física. C?nlinica i Bacteriologia.
01,11 com al Museu d'Anatomia, Ics visitants pagueren fer-se càrrec dels trehalls realitzats per les ahunnes cine alli
concurren, admirard, a mis a mis, di-

z

/.4„1

t..

Clt

4.J

J‘

J de Llobet
.
2u

Melge. agregat dels ldospilals de P3
ris. Gota, Nas
C. - -usnIta econSinitea de 1 2 a 2. 'alta de les Flore, 4, Praiet

El vinent dinteores. 30 ðo1
ni. N, ' i Itia21 de l'hospital de la Santa Crea GOLA. N
I leAs.S. C:OnRs1:113:
rorren!, a les 1 1 del Mal i. tilldril
W. (MI I VIIJUI Passeig de Gräcia, 93, P ral. Tel•ton 3274 A:
lIce al Saló trActes de la .
fldariment tadicarde la forme de l'ale (OZENA).

LA PUue,...

Dieeeres 30 ele malg de 1023
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LES REGIONS OCUPADES

_o-

popularital

papal
M " treure de France", del
15 de m a l ee el senyor s. Poserer tiene algunes cledee iniereerente sedero ele preeeseos ec elite I les execueions realltzaide contra diverses personal:date religieeee. de Ittieeia pele
lieler v is t es. En reproduirem les
mds. importante.
V 10 de mare d'aquest any.
lee ef$ de la tarda, un eecame! d'agente de l'Adminietraee Politice Centrril (antiga
Tr-ka! arreste Monsenyor Cie
plak. ele prelate Budkteritx 1
elaletzki. l'exarca Fiel:Ter i
eetze sacerdote, eesent tots elle
reelte eoe a la p • ese del Tribunal
eevolueionare L'audiencia tinpi ;lec et Cl de mere sota la
preeidericla d'un tal Galkin. conegut per la cera crudeltat: el
'camarada" Erylenko exeref
ST - cu 7a d or pública Com a dedeneore figuraren ela eenyers
eribelxterev-Peek:n i Normo¿ev. L'ettereatt ió es fonameritee
ve ert la no obediencia al decret
EOVIétie sobre la confiseacie
dele tresors eclesiesties. El
preces dure cinc dies. Moneereer Cieplak 1 els sena coadjutors justificaren Pur resistencia ,mrarant-se en el dret eafine. riere negaren que aqueeta r e st,, tr.cta firsgués rareeter
lit e. Eryleneice procurader.
s'esteree de provee aletee-te
re l itiea dient que els acueste
eee i de eubeldis del goreen polree per excitar ele catelic Tale505 contra els Soviets. Demanà
un veredicte de mort per 3,10nferyor Cleplak. el prelat Budkievi t e i els deb e sacerdote
Fve l eko i Elernent• Pele nitre..
lemereeorament. A una ebeert:^ie del (frfenerr, Erylerke
7^."."-ee • 4, 'No ens -eonteat his'7 ' e del eret eanenic i dele
lee ignorem i ro ene
ii •rsa caber-lee. Jo vis ;Ter:
sportar-lcs a l'article 67
•• ":.di penal, segons el qual
• aca la pena de morfi que
res reclamen". Corn a dar
a . nraula, monsenyor
ee declare que se sotmetia a
veredicte deeilment: "Qee
veluntat de Deu sirrut beneida." Ja saben els nostres lector e que la pena d'aquest damer ha eetat eommutada 1 que
el prelat Buctkieritx fou oecit.
Vansietat actual ée per la
eme del peores del patriarca
Tikhon. Aquest prelat és pece:elite del govern 1n:invista fa
'roe d'un any. Fou detingut
ar:aet de la publicació d'una
Crida adreçada als fidels en
reereeta al deeret sovietie referent a la confieetteie dele treelrl eeleeiesties• "No pedem
aeteritzar, deja, que el govern
eapropil dele objectes de pEte_
Fiesta, tdhue hl hom Ii tela pre!ene per ta! corn Ilur untene i t. per a nitre, fine que aquell
que sen finte per liEeglesia
trevereat es friterditor com una
p re(anacIó. La confiscacie dele
tresers eclesiestics comportaTia l'excomunió dele fidels 1 la
destituid deis sacerdote mee
Ishaurien tolerada". Davant del
tribunal el patriarca respongue
a tetes les qüeetions en un to
tan digne que els jutges es pert orbaren. Es reelós a Deu i vigilat per guàrdia de la Txe-ka.
La popularitat del patriarca
Tiebca. a la Rússia anvialica
enorme. Es el primer patriarca
Ceeit eiurernent per un eonciI, de l'Esgleela rueca despees
d'un interval de dos segles. Ele
clec anys de la dominació ceteunieta eón el període potser
mee penes en ele anals de l'Esrusea. L'activitat sevia 1
bebe del patriarca Tikhon ha
auementat considerablement el
n ombre de fidele . Una prova de
le popularitat de Tikhon ée que
tat i la prohibició feta pel g6'l een %aviene de verdee fotogra! ice del patria"ca, se n'han
caTe Pades clardeetinament pase
la de cinc ertilions d'exemPlars•
•
•
Amb motiu del omenament
d es cerdenale, el Papa ha prote nciat una aeloeueió per la
Ne europea. Al.ludint les pers eeeeteme eorietiques contra
rzegtleß;a, ha elit:
eTeltes coses i doloroses ene
re serva Rússia. No cal que cri era l 'atenei6 sobre els tete tristeletent eisbuts. Mentre mandaear!, ministres citelics. Per
ab negact6 f actiritat dignes
fe tot elezt 1 Der tothom adnele

la Munid e1irer8
lerromris 31118113COD
airl iterar la
yapa piral
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Londres, 29. — La Laudó obrera
s'ha agreujat considerublement a An.
aglaterra.
Regna gran agració entre ele mi.
atices i els ferroviaria per la abestie
dele salarie.
Lee delegacions de ferroviaria han
Celebra! tina reunna en la qua] ala
decidit per unanimitat rebutjar les proPosieiona de les compan y ies en CO que
es rigieren a la disminuei6 dela jorDala.
Si leo Companyies de ferrocarrils
apliquen la declsia de retamar e l e salarie ele sindicats declararan probable:uno la vaga general, que afectaria uns :150 mil obren..
El nombre dels cense fein ha die.
minuit dura= la setmana paseada a
quarenta rail. 14, situaeiS de Datur
(«e(. sa nable que tendeix a minorar
sensiblement.—Radio.
ANGLATERRA I RESSIA
LORD CURZON REP KRASSIN
Londres. 20.—Lord Comen, rein,.
Ire d'Afers eetrangere, aeompana-at
Inmbalscdor d'Acelaterra a Parte. sir
Creare, Ira rehut Nraesin.—Radio.

LORD CUrizON POSA AL CORRENT AL REI DE LA CONTEes TA A LA NOTA RUSSA
Londres, 29.—Lord Curzon
ha visitat el Rol per posar-lo al
corrent de la contesta a la nota
rueca que serà tramesa a Meecou durant aquesta setmaria.—
Radio.
SLTRESSIO D'INDEMNITZA.
CroNS
Londres, 20.—la Cambra dele Comuna ha adoptat. per 297 rote t'entra

143, en regona lectura. el projerte de
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Franclefort. 29.—El general Degoutte ha intimat a tots els ferroviaria dels territoris ocupats que reprenguin el treball dintre de quarenta vuit loores, mentre no passin
dele xeixanta anys. Els que passin
dlquesta edat seran considerats com
acomiadats i perdran tots els drets
a retribució.
El "Morning Post" diu que aquesta ordre indica que les autoritats
franceses es consideren ja mestresses
dels ferrocarrils alemanys i que cal
esperar que el general Degoutte posi
er execució les seres amenaces.—
Radio.

ELS COMUNISTES A BOCHUM
I A WANNE
VIOLENTS COMBATS
•
Berlin, 29.—A Bochum continuen
els disturbis i els ataca coartarais les.
Els insurrectes han intentat senrcstan alguna graos propietaris com a
ostatgea, peral ele bornbers i la pantia auxilia: de protegció feren das de
llurs armes. S'eseeeura que resultaren uns 1S tuerta .1 So ferits.
A Wanne intentaren els cornunistes atacar les mines. El cornbat dura
talles quintes llores i terrninä amb la
fugida deis comunistes. Les tropas
franceses intervingurren per restablir l'ordre.—Radio.

Ilei denominarla Llel d'Indemntzacions
prirant a les persones que foren rerentment deportades d'.Anglaimara a
Irlanda, clre dret de reclamar indemnitzacione per la deportada de què
torea objecte.—Havas.

POLICIES AGREDITS
• UN MORT I SET FERITS
Dortmund, 29—Els comunistes han
assaltat un camió que transportava
torees policiaques, resultant un agent
mort i set de greument ferits.—Havas.

LES CERIMONIES DEL MEMORIAL DAY ELS REPRESENTANTS DE LA MARINA NORDAMERICANA A PARIS
París, 29.—Per representar a
la Marina nordamerieena a les
ce:embrees del Memorial Day,
han arribat el vice-almirall i
un destacemeni arma t tempoet
de dos oficials i cinquanta dos
marinera del cuiriteat -Pitteburg", que este ancorat fa uns
quanis dies al port de Tole. Han
estat rebuts per un destacament
de mariners franceses. Denle
passat la marina francesa els
oferirà un banquet i el ministre de Marina donare denle un
dinar oficial al vice-almirall

LA SITUACIO A ESSEN

POLICIA OBRERA.—SUSPENSIONS DE PAGAMENTS
Esten, 29.—La Comissió de control de queviures continua funcional-ir.
Els delegats socialistes i sindicaliares han decidir, durant una reunió, crear una pedida obrera que
col.labori amb ele bombers en el res-

tabliment de l'ordre.
Els establiments privats de banca
han suspès els pagaments, al.legant
que a eonseqüencia de la incautacia
practicada en la sucursal del Reichsbank, no disposaven de numerara—
Hayas.

ria coneedlt eredits del quaranta per
cena del total a garantir, i l'agricultura 1 bancs comerciale assegurarien
el seixanta per cent restant.
Els industrials reclamen que per fer
'eficaeos aquasts sacriEcis, és necessari posar en practica immediatament
las reformes projectades en EiadmiMseració i especialment aquelles relatives als funcionaris. També solliciten
una explotació racional de les empresea de l'Estas, intensificant el trehall i fent-les més praductives.
Igualment reclamen per a Alernanya el tracte de nació més afavorida.
H a . estar celebrada la conferència
anunciada pel canceller Cune. reunintse els cape deis partits politice rielexaminar el document presentat nett
indas:Tiras. En aquesta nuaió, el cap
del partir socialista dirigí sea-eres en:tiques al mcmerandum en qüestió, quelificant-lo d'aburgcsat.—Haves.
rieran, 29.—laoferiment de les enramara, de les quals aha' pariat
aquests dies, esth eontingut en una
mamaria dirigida al canceller per . 1*Associaria d'Inlastaials alemanys. Dia
que la industria eeth dispeada a
prendre trua part activa a la sola:a
de la qtiestia de les reparadona. Ateocia que la indo-irla alemanya no por
manemt aixa, aportar el sea aje si no
se li concedeixen determinades arantutees i en particular si matutes administrecions de l'Estat ei-au recenLudes Regona els principis de la imiastris prlvad.a. Els industriale estas
disposat, narb ele altere elements ere momias., a earantizzar una Sarna, que
pot arribar a laa ->0 milions de mares
se si és necessari. Altraruent garantirzarien 200 militan de marca anual mear.
El "Wert amb Montag" protesta de
l'egoisrae

ecoui:raic dels

que a ((inri de les garanties deceanen
esser alliberats de lates les t'amagues
improductives que asasen sabre delle.—
iludir.
LES CONDICIONS DF. GARANTIA
DE LA INDUSTRIA ALEMANYA
SERAN OIJJ IcCTE D'UN DEBAT
PARLAMENTARI

finitivament un cop de maca i que
ha d'eetaber - se restat de setge perrnanent.

Foincare es felicita de les manifestacions de M. Tardieu i diu que
les seves opinions sán les mateixes
i que aixi Im ha manifestat constantment pel mitja dele seus enhieles i

discursos.
Assegura després que no serä moviiitzada cap nava quinta pe r . atendre a Ilcupacia - de la Ruhr.
Sotmesa la qüestió a votad& el
Govern obté soe vots contra 67.—
Radio,

ELS SOCIALISTES I LA NOVA
INTERNACIONAL D'IlAelBURG
Berlín, 29. — Els socialistes han celebrat diverges manifestacton.s, amb motiu da la
creació de la Nova Internacional del Congres d'Hamburg. —
llaves.
CONTINUEN LES BOMBES A
LES VIES FERREES
Dusseldorf, 25.—Al pas d'un tren
de material esclatà una bomba, cansant desperfectes.
Ele riells quedaren romputs i aixecada una gran part fie la via., descobrint-se quatre bombes més que

havien estat col.locades amb el mateix objecte, perdí que no arribaren a
esclatar.
La població romana tranquila.—
Hayas.
AGRESSIO A UN SENTINELLA
AQUEST RESULTA FF.RIT I
HORT UN DELS AGRESSORS
Dusseldorf, 29—Un sentinellá, despees de fer les intimacions d'ordenança, dispara contra quatre alemanis que intentaren penetrar a la
mina Bonifacius.
12n dels alemanys quedó mort i els
altres tres, després de disparar sobre
el sentinella, al qual feriren, van poder fugir.—Havas.
EL VIATGE DE H. MILLERAND
Colmar. 20.—El presid a nt de

la República senyor Millerand
continua essent aclama-die-sine
en el seu riage per Alsecia.
Deeprés de visitar Colmar ha
arribat a Munsters, en en contestar a les frases d'agraïment
de les notabilitats del palo, que
li recordaren el papen que desempenyà con) a Alt Comiseari,
assegure a les poblacions d'AI..
seeiai Lorena, reintegrados a la
Petrel francesa, l'entera sol-licitud del Govern trances i pro
mete el seu ple caneure per a
la construcció próxima de noves vies fèrries i camine a IraNee' dele Vosgts.—Havas.

Berlín, 29.—Les condi,ions en
la indústria acepta 'losar la SeVit garamla seran objecte aviat d'un debat
parlamentar:, que es basarh en el proLA VAGA A GELSENKIRCHEN
grama eavernamental expeat a la nos
Gelsenkirchen, 29.—La vaga geneAndrevelong.—Badio.
ta del die 14 de novembre.—Radio.
• ral s'efectua en tot districtc, Ilevat
DIMECRES PROBABLEMENT SE
en una mina.
CELEDRARA LA CONFERENCIA
Circulen rallen d'obrers per la poFRANCO-BELGA
blació. Aquesta continua en poder
raid, vessen sobre els
Parle, 29.—LEcho de Paria" puafaniats do la gran Rússia els dele comunistes.—Havas.
blica una informació donant compte
beneficie obtinguts per l'ajut
NOMBROSOS HORTS
que l'arnbalxador ole Bélgica ra amar
per nosaltres demanat i amb
A HERNE,
al Quai dOrsay per tractor de la dameravellosa generositat i perParís, ag.—Comuniquen d'Herne
ta de la praxima conferencia francoeeverencia concedit pele catobelga. M. Poincare ha de marear denla
(Ruhr) als diario que, a conseqüènlies de tut el in6n; mentre
cia d'una col.lisió entre la policia i
per reunir-se a Alsacia i Lorena amb
s'esdevenia, representante qua- uns manifestante hi ha hagut molts el president de la República i no tor11011R I BtE TE IIRATI1 EMOL
lificats de la religió catòlics een morts.—Havas.
MILleilS DE PEI1SONES BORnarla a París aliene den diumenge a
al
dur
processats, condemnats
TES I NOMBROSES C.eSES I
la tarda.
EL GENERAL DEGOUTTE AUTO
cercer i un d'ells occit.
EDIFICee ESFONDRATS
Per ultra banda dilluns vinent ro"A Mol d'honor volem recor- TORITZA EL SERI'El DE LA PO- mancera a Bruseenes la dileuseia
Allahabad, 29.—El terratrèdar: Monsenyor Cieplak i els LICIA COMUNAL D'ELBERFELD les Ileas militare. Malgrat aloa, de tal, mol que hi hagut a TurbanBerlín, 29.—Comuniquen d'Elberfeld
seis eompanys sacerdote Leehadari ha dural unes guantes
a judivi dele ministres belgue, la unnides Fiodoeetv, Antoni Maletz- a la -Gaseta de Voss" que el general cinta franco-belga que estan disposats
causant, la mort a uns
ky, ConstantleButrn, Antoni Ve- Degoutte ha autoritzat l'entrada i el a reservar abs
o dies a iluts entrevis- g uante milere de persones i
eileveky, Pere lanukoritx. Esta- aervei de la policia comunal, pera) no tea anal, M. Poincard I si oques t no pot le:efe/Idean-wat de nombroses
nislau Elsmout, Eduard Juno - de la policía de segureta't a les loca- anea a Brueseldee no raen-taran en cases i edificis públies.—Havas.
rico, Teefil elatulianis. Liude litats en qti4 la situació és atnenaea- traslladar-se a Parlia•
Hoetzko. Joan Troles, Pau liad- dora.—Radio.
despit de tot aixa es probable que
EL GARACTEll PltEC.1111 DEL
keritx. Domenee Ioanov, EranLES DELICIES DEL SERVEI
la Culifeincia freneo - belga elegid lloc CONVENI ERANGO-ESPANYOL
cese Rurkovoske. Agustf Proisa
Brusselles
el
diutecres
de
la
BermaBrussclits, ze.—EI Consell de miLió, 29. — La Cambra de
ketie• Aixe e'es fet. artes sense nistres ha aprovat una esmena a la na entrant. En la dita ii7onferéncia
saber-ho nosaltres. despees sen llei militar prolongan: per guatee me- s'examinara a toas la situarle. ver- Comere d'aquesta chitar ha
se esser escoltats (luan derna- sas el servei deis soldats que consti- cant-se tan aeord de totes duce narione adreeat una exposició al govera condolent-se del careeter
nisvam que els súbdits nostres tueixen l'exèrcit d'ocupaci6.— Haues.
sobre el problema de les repararione
preenri que té en l'actualitat el
espirituals fossin lliurats, amb
per al ala en qua els alemanya es deA
SAXONIA
conveni franeo- espanyol, el
els documente de Ilur culpable
cideixin fer les nores ofertes.—Radio.
itat a nosaltres. que penyora- GREU AGITACIO A DRESDE LA NOTA BELGA SOTMET AL qual es denunciable cada etree
PER L'ENCARIMENT DELS
meses.
vern de tractar-los segons Ilur
GOVERN FRANcEe NOVES
QUEVIURES
Encera que el teste del dit
rnerit.
ORIENTACIONS
conveni amb Espanya no és del
Dresde. 29.—L'eneariment dels que' I ara ve la cosa pitjor:
Parte, "Matis" nasa-gura que
tot favorable a la indústria hoaquells representante d'una re- vieres provoca altir greu agitació a la la nota belga suggereix noves orieuli g ie que es mostrara tan be- poblada, qua la policia domina emb tacions, que sotmet 11 la acr.:e:den:ció tiesas i especialment a la de la
ceda, la Cambra do Comerç esnefica arnb el noble rus, eren grans esforços. Les botigues de que- del Gorern fraueès.
tima que es inolt mes perjudicomderenats (el les informa- visires torea rascadas, aixi com els eaAfeaeix que la nota belga tendeix a
cions de la premsa sen rericli- fès i restaurants. Els vaguistes dema- convertir en comercial el deute d'Ale- cial per al comerç l'estat din1 itud per la qual cosa demana
ques) a mort i a la peinó, amb nen l'establerent de taxes en ele preus. manya i a trobar a Alemanya pealque el traetat comercial amb
El &aseen ha pres mesures apropiamanifestes demostracions d'ocei
Libreta de pagament, canservant, peEspanya de 1922 sigui prorroi de vilipendi per la santa 1 di- des.—Radio.
ra. guranties d:aquesta.
gat per cinc anys.—Iadio.
Dresde, 29.—Le5 recerques de quevina relief6 caer ells repreeenA Alemanya, propoea la nota belga,
lada, i d p la qual aquest protee_ viures han provocar una gre y enlució. ea coas:atan-km grane establirnents
Els magatzerns d'alimentació i els
ret. VAGA DE ComUNICACIONS A
lave'? d'observar-11e /es lleis 1
rurals per a la venda i explotacia
13ELGICA
cafés han ranear llurs portes.
propugnar-ne els drets.
cerril prealuctes. acometent l'explotaEls ohrers parats exigeixen el conBrusselles 29.—La raga de ferroe feuelsevei valor 1 pes que
. la dele bel» propis deis Eatate aleviaria continua estruentase.
vulgui o pugui donar-se a les reo', en els prèus.
manas, monopolis i frescor-fa. Els
El Covern ha adoptar grans pre- aliara tiwirien considerable parlicipaSla reintegrat al treball el pereoacusacions adreeedes contra
l'arei ttehisbe Cieplak 1 els seus caucions en previsió de possibles al- eitl en els moncpolis, que serien die:- nal de Corvetas, Telegrate a Telatons
d'Anrers.—Ilaras.
companys de pena, i especial- teracions de l'ordre públic.—Havas.
gas per alud:cata interaliats.—ITavas.
ment iel earterdot Budkievitx.
l'hora present 56u Len palees.
LES
REPARACIONS
afusellat, tan inefable conhort LES GARANTIES QUE OFEREIEL PROBLEMA DE LA RUHR LES VAGUES ES GENERALITdevana sobre els (More que per

aqueiste heredes filie nostres
harem sefert i sofrim, eigui per
la glòria que els advé a elle, a
la noetra religió i a Mil, eigni
perquè nodrim segurfssirna fe
-que lee condemnes tics penes i,
cobre tot, la sane vessada, seran sement ele nombrosos i bons
eatälice, com als comerme de
l'Església foren sement de cristiane."

XEN ELS INDUSTRIALS

Berlín, aaa—Les classes industrials
hati presentar al Reich ten memorandura sobre la qüestió de les reparacien,.
En el document es demana que es
cotnptt en primer !loe per a les ofertes que cal fer als aliara amb els bens
de l'Estar, arribant a garantir amb
ells Ene la quantitat de mil milions de
r mares or. La indústria hi participa-

D'ORIENT
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A LA CAMERA FRANCESA
M. POINCARE COM ef. TARDIEU OPINA QUE LA SITUAC10 S'HAURIA D'ACABAR AME

UN COP DE MAÇA I DECLARANT L'ESTAT DE SETGE
PERMANENT
Paris, 29.—A la Cambra, M. Tardieu ha reprovat la debilitar del Govern francès en el problema de la
Ruhr. O p ina que ha de donarsse dc-

ZEN

Dusseldorf, 29. — A Wittan i Gens
talihverky e/s obres. , de tres mines
han -abandonat la feina, coscar la Vaga general.
A Duisburg la vaga s'ha estes, havent-s'hi sumar els cbrers d'una altra
mina.
A les fabriques de soses de Min-westend els obrers s'han declarar turbé en vaga.—Havas.

Dublin, 29.—Les autoritato alma ineautat d'un misentge dirigit per De
¡Valora als tioedlals ana'constitueixen
la Legita de la Llibertat.
En l'esmentat doeument, el senyer
De Velera declara que d'ara en avant
ser ia de tot trust impo ssible continuar
defeneant l'exiatencia de la lsveseeaasblies Irlandesa ainb lea armes i, per
consegüent. sera necessari buscal altres mitjans.
En un nitre document, aignitt pel
cap d'Estar Mejor de l'exareit rapabliebe es fan idéntiques manifeataciona.
En els cfreols oficiala es declara
que ele dits documente conteuen una
prora palma que l'organització de la
Repnblica irlandesa ea trova en Iletual:tat compleiament deirrocada. a Hayas.
EL CENTENARI DE PAS1TUR

UN DISCURS
Yersalles, 29.—En un discura pronunciat en un banquet otert per la delegad(' estrangera arab motiu del ceotraed de Pastean-, el senyor >layen.%
ministre de Finances del Luxemburg,
esbossà un qu'aleo parlant deis heme
fide que ha proporcionat a la humanitat Pastear, entre l'obra d'aquest eavi 1 l'obra dolenta i destructora que rattlitaa la ciancla miau s'aplica a empreses guerreras.
Va afirmar que Franca no ha delset ami d'afirmar les seres intencions
erninemment pacifistes. Confiero. per
tant, en la paraula dels teas representante autoritzats i sabem que Franca considera cuna la mes pura I la
mes noble de les tasques del mata la sera missia civilitzadora I pacifista. —
liaras.
L'IDIOMA FRANCES A HOLANDA
La Hala, 29.—Com a protesta contra el dceret enprimint l'ensenyança
de l'idioma trances a les raciales primaries salta cons'ituie un Comité que
organit g a cursos de francés.—Ilaras.

sujetan le erial d'hit
erai Ilicg ades (hui,
ligt : Le:
S gMli
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filie oferei:
Trznie 3
Fraga
Inastree, 29.--Connwiren de Cont
tanenoble al "Dzily Exprese", re es
considera CDTSI a acabada la crisi
ri ent.
Den rasen-es seran Ilicenciades perquè retornin a llur casa, reslitrint - se
a les tasques agricolaes —Hayas.
EL GOVERN D'ANGORA OFEREIX COMPENSAR FRANÇA DE

LA PERDUA SOFERTA AMB M O
DE L'ACORD CHESTER -TIU
Londres, 29.-15n &epatar de Coastantinoble diu que el Govern 'Amera
ha oled ale delegare de ia Campana-fa
francesa de Ferrocarrils donar a Franca una compen5ació per la perdut que
ha soiert ami) monta de laoord Ch'ster.
El Goeern d'Angora ofereix 1a con-

EL VIATGE DE M. MILLERAND
Colmar, 29. — Anit paseada
arribe el president de la República M. Millerand, el cpial ha
pernoctat a la Prefectura.
Aquest Mate a les deu, despees
de les reoepeions ()Delate, ha
marea! en automòbil a Munster,
tornant el migdia, i despees de
l'esmorzar ha sortit rep a Setestado i Estrasburg.—Radio.
UNA DETINGUbA POLITICA
LLIBERTARIA FA LA VAGA
DE LA FAM
Retines, 29. — La ilibertlt
Morand, que es tim--na
ba cona a detinguda .politica a
la presó de dones de Reunes,
fa la vaga de la fam des de fa
un guante dies. Te uns quamanta anys 1 ha afirrnat que
s'opesarh a que se rabel:leen
per la terca mentre el ecimuttieta Marty no sigui admes al
regim deis presos politice. -,Radie.
LA S. DE N. 1 L'AFER DELS
CARREGAMEN TS D'OPI
ESPANYA . I EL CAN.eDA ES
TREUEN LES CULPES DE
SOBRE
Ginebra, pa.—Sla rebut al Secretariat de la Societat etc Naciente els
informes del Govern espanyol i del
Cariada resaiecte a les confiscacions
de dos carregaments d'opi fets
Nora York.
Aquests informes han estar comunicats immediatament als lumbres
de la Comissió de Eopi de la Sí:inicua
de Nacions.
En l'informe que tramar el Govern
espanyol, semblant del teil al del
Canaria. es diu, respecte de l'aprehensió. que Ola obert una enquesta,
de la qua' resulta que el corres:1ment anava dissimulat en barrils de
doble fons, que havia estar declarat
com a peix fumat, que havia vingut
en el vapor anglés "Fenchurch", que
procedía de Marsella, el qua?, despri:s
de tocar en abarras porto espanyols,
embarca. en el de Halaga himeneo,
ametlles i olis.
Per tant, com que la morfina estava dintre de barrils de peix turnat,
producte que Espanya no exporta,
queda demostrat que no es en terri
Iori cspanyol on s'embara l'esmentat producte.
El Gavera del Canea declara que
les quatre caixes decomissades, que
anaven cona portant Lampares incandescente, provenien d'Holanda i atrasen destinades a Montreal.--Havas.

EL NOI T G21131NET POLONES
senyor Vitos
Var56via,
constitint gabinet.
Per a la cartera de Negocio estrangers ha estar designar el senyor Marjan-Seyda, per a la cartera de Guerra el general Osinski i el . senyor

Grabski per a la de Financies.—Havas•
EL SINDICIALISME CATOLIC
BELGICA
Anvere, 24.—Sta repram el sisa rongres sIndieslista entalda que ha estat
chi/sima! ami' IM dleture del pare
Maten. El alache: alisan ratiSre rompas s Relgica amb 1513. 11 08 mealbrea...Ra dio.
•

eessie de les línies ferretee de BriedkBrusa-Balikesser-Bejba d efe Dudar
nels, eoncessió que será igualment vi-

lida per a la coustrucció del port deis
Dardartels.—Radio.
VENIZELOS, FELICITAT
Arenes, zu—El Gavera asee ha Echa
ciad el senyor 1-anhelos pele serveis
qiie ha prestat per a proporcionar a
Grécia una ?au honrosa.—Havas.
LES RELACIONS TERCO-

A MER ICANES
Lausana, 29, — Els delegete
- tures i americans han entate-'
lat negoeiecior.s amistosas per
arribar a ea conelueió d'une
traciats que tindrien com a objede concierne principalment
un conveni regulant les relacione cemercials entre Turquia
i els Estats Units. — Hayas.
MAN1OBREe NAVAL S ANGLE•
SES. A ORTE'iNT Malta, 9. — El creuer Ileuster
"Centaure" arribe atrir a Esmirna per reenviare': el -Condorcl", el qual lis mar-ni a
Txanak per reunir-se amb d'esd'hidra anglesa concentrada
elit per efectuar exercicis navals.—Radio.
•
ISMET-PATNA DISCETEIX 0E1CIOSAMENT AelB ELS ALIATS
LES QUESTIONS ENCARA
PENDENTS
Lausana, pdesirent de la delegado otomana, senyor Ismet-palxh,
ha disentit oficiusarnent amb els delega/te anide lee qüestions encare liesnette.
El delegat britilnie i el preeldent de
la tonterénria Mimaren a leract-p1Ixli cl projecte de les noves tartaules
de garanties judirlale, projecte que s'aea=ta malt al punt de vista tare.
La qiiestia mes dificil a resoldre
aval per sutil la ene es referela al pagament . dels cupos!.
Els pi rits t'Asilen ea l'estudl de
Ileeumpte retarlo a l‘geeple de !Zas
`'
m'antela—naveta
1, 1 2clilui1 II? 183 P
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Dies passats denareeeeeeMpe
te de les interessants ges.ktions
del cap In:negares. el cornee
Redime, prop del 'Hale. SemiIda que ne repeliera una opcdde
ele iseelose. Creia cometer:
anide l'anit d'Anglaterra, de
França i d'Hiena. La t'enrolen,
ca anglesa ha s f at obtinguda
aixf coree la d'Itelia qtte considera Henerie la riera
Tiaturnl remira ele eslaus-Els bone
earesee harten elite igualment.
lot just Reabrirla la guerra, lee
simpaties feancesee. Semilla porte que hi ha una rireda. !ente
IrePetita Entesa (eue tem /Tenerla) i Hongria. Fettnea beelta.
Ili havia entre tetes lee mielen!
interes d'ajarte !leerla; ne tat
baria, perte unanimitat d'acere
respecte les condicione gen set
!i hassen d'impoear. Anglattere
ra ho considera sota el rinnt de
viste fine/Time La PetitnEntesa
sota el punt de vieta politie. Pot
aquesta darrera assegurar-se
que el produete deis emprestts
hongaresos no serveixin per a
armameets i t' este la demanda
de IngnalAvia tendint a que una
pare de l'emprèstit sigui desalma a reparacione. La decisió
presa pPlN governe afeetata el
:t 3 de miele, concilia lee duees
teeis admetent la d le ruta hone
ármese, perlaine l oi hi lee eaeantiee reelemaclee er la Petit Enteea- A la valida siaviIn Hetterin a exectIfit- les esti,
pidetrione del treelat de peu res,
latirte al pagament de les dese'
. peses d'oeu p ació a lea restiteket
: done.
illiada
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LA SITIT ACIO.DURANT EL DIA

Duttatil
.. e. cha d'ahir la vaga
va seguir igual; millor dit,
agreujada pels moliste i incidente eteposats a la nostra edici6 anterior.
. A primera hora del metí van
presentar-se uns grupa a les
cotxeres dela tramvies del carrer de Borrar', pretenent que
els obrera tramviaris no entressin al treball. Uns moments
mes tard van presentar-se dos
individus que digueren ésser
delegats del Comit è de vaga i
manifestaren que no s'havia
donat cap ordre prohibint que
'sortissin els trame iss.
Van retirar-se els del grup i
els tramvies sortiren a d'hora
de costum, excepte el d'Horta,
que va retardar-se un ale pel
motiu indicat.
Alguns conductors de careetons loren amenaçats per portar carrega n autoritzada per
Comité de vaga.
Prop de la Riera d'Horta foren amenaçats uns pagesos que
venien de la part del Besás
amb carros de verdures.
Cbm els dies darrers circularen camions i autocamions de
transports, menats i custodiats
per soldats d'adminietraciel militar.
Sortiren el mateix nomore de
carros que abans d'ahir per recollir les escombraries, menats
per guàrdies de seguretat.
Es veieren moltes carboneries tancades, amb un !releeret que deia: "No hi ha carbó'.
AL PORT AVUI NO ES TREBALLARA
.
Situació ami) tendencia d'agreujament.
Treballaren ahir 520 obrers
descarregadors de la Germandat de Sant Pere Pescador.
_En canvi vagaren els encara
regate de fer funcionar les
grüeS, i els dedicats a la descarrega i magatzematge dels
cercals.
En vista de qué hi havia
anuncia t per a avui l'atur dels
empleats de les barcasses i deis
remolcadors, s'acorde q u e
aquest los general ja que no
es compta amb prou elements

per seguir treballant.
L'ESCORXADOR
El director de l'Escorxador
ha comunicat el senyor alcalde
que s'ha efectuat la matança
amb tota normalitat, igualment
que teta aquests dies que dura
la vaga dels transports. Si algura ia s'ha suspes la matança
d'una determinada classe de

ramaderia, ha estat per excds
de la mateixa, per haser-se'n
mort massa els dies anteriors.
LA RECOLLIDA D'ESCO31BRARIES
La neteja dets careces va
efectuar-se ahir amb mejor intensitat que 9n els darrers dies.
A mes a mes dels carros ser-

vits per guàrdies de seguretat,
interyingueren en la recollida
d'escombraries uns 70 carros
de l'empresa de neteja pública,
custodiats.
A alguna carrera de l'Eixampla el servei de recollida a doamb tocs de ciar, avisant ala velas, es féu amb la
mateixa regularitat que en

temps normals.
AL DISTRICTE SETE
El tinent d'alcalde del Districte VI, senyor Blajot, excita
nmarnent al zel dels veins de
la seva demarcació, perque en
IDO de la salut pública i per
mievar tot el que sigui posi hie les tristee conseqüències

que poden derivar-se de labanda de l'escombraries, siguin dipositades en els llocs ja
aesenyalats que san:
Parris de Bellem, Pedró, Hospital 1 Perlai, al Pes de la Palla;
baza': de Balmes, playa de Lelamendi; barri Muntaner, Anega, encreuament Villarroel;
harris primer i segon de Gracia, Balmes, enrreuament Travessera; barfi tercer de Gracia,
encreuament Coello;
barri de Les Corts. Rossella,
enereuament Borrell.
El dit senyor tinent /Falcar'de ha donat enèrgiques ordres
a la guardia urbana perquä vigilin curosament qualsevcd infracció.
GOVERNADOR CIVIL MARXA CAP A MADRID
A la matinada d'ahir el goivernador civil va conferenciar
amb el ministre de la Gover-

naci6. Abir, al migdia, quan els
periodistes anaren al Govern
civil, el senyor Reventas era a
Capitania a conferenciar amb
el marques d'Estella, no rebent per tant Pis periodistes.
A les sis de la tarda fi governador civil foil cridat urgentment pel ministre . de la
GoVernacitS, ordenant-li que
seres a Madrid tot seguir. El senyor Raventós y a inarxar
l'exprés de les vuit del-vespre,
cep a Madrid.
A l'estacia acudiren a acoMiadarelo e4 president de
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diencia, senyor Angel de la Vera; el coronel de la guàrdia civil, senyor Valle; el cap superior de pericia, senyor Otermín,
i alguna empleats del Govern
civil.. Hi havia també alguna
periodistes.
Abans de marxar el senyor
Raventós feu tramesa del comandament de la provincia al
president de l'Audiencia. N'Angel de la Vera. el qual ocuparà

Dia 29
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1. snmActo ATmOarslittEA GENERAL A LES
7 DEL MATI.—(ObeervacionA d'Europa, Nord d'elfrieo i

DEL MAT1.—(Obecreciefons de lo Xara.°

4:14Intic, cebade, par telera/do cense lila):

ealalana, comunicaaes per teoon):

BillieS pressions a les costes algerines 1 altes a l'Atlantie seplentr:onal. Plou al canal de la Manea i a lea Bulears. Baica el bardmetre al Nora d'Afriea, indicant la
poossible iutenslficaci6 de la depressi6 d'Alger

Temps nuvolös a tot Catalunya, amb plovisques al Pallare i Ribagorea. Hi ha ratendes a la Cerdanya i a la Plana de Vich. Temperatura máxima 20° a Fila i Boquetes;
gota rAra al Ilac Estangento.
mtnima

2. ESTAT DEI. TEMPS A CATALUNYA A LES
tnereoroblirico

interinament aquell eärree.
En tornar cracomiadar al senyor Ravent6s, el governador
intert rebe els periodistes i els
Saludh molt afectuosament oferint-se a Mis i manifestant
que no tenia res per comunirar-los. A algunes preguntes

que se li van fer respecte a la
marxa sobtada del governador
i a !a seva estada a Madrid, respongué que no en sabia res.
Segons sembla, el governador civil marxa per no tornar.

110 fa creure alai da contestar-id
que donä al moment de marxar a un periodista que li preguntä.
—Quan pensa tornar el seoyen governador?
—Ah! No ho se! Jo soc un
heme subordinat. Tornaré quien
m'ho mamo.
Per nosaltres, que no es melesti, no cal pas que torni!
L'ATUR FORÇOS
Per manca de primeres matarles continua el tancament
d'indúsfries, fabriques i tallers.
En una fàbrica de doleos que
hi ha al correr de Lancäster,
han quedat en vaga forçosa 20
bornes i 15 dones; en una al-

tea de xocolata del carrer de
l'Est, número 10, s'han Niel
obligats a abandonar el treball
6 homes i 12 dones, i en la 'de
teixits del carrer de Napols,
número 176. propiedad del senyor Riera, 50 obrera.
La casa "Ford', de
pida Ieäria, ha suspès els treballs degut a la manca de material per motiu de Ila . vaga de
iransports..Reberen la noticia
de la suspensió temporal uns

300 treballadors.
• UN TELEGRAMA
L'Agrupada de Fabricarla de
Productes Químics de Catalunya. ens manifesta que ha rehut de la Delegació Regia de
'Transports el següenttelegrama:
"Aquesta Delegació Rég.ia ha
disposat que es faci extensiu
a l'estació Hospitalet Llobregat
record anterior adoptat per

ella, perquè no es tinguin en
cortante els dies de duració actual vaga transporte per al cobrament per la Companyia M.
S. A. recàrrecs que graven reglamentaris drets magatzematges i paralizacid material que
P S produeix a l'esmentada estació d'Hospitalet telegrama
anterior de referencia."
CONFERENCIA DE L'ALCALDE I EL PRESIDENT DE LA
MANCO3IUNITAT
Ahir. a la tarda, celebraren
una Ilarga conferencia
de i el president de la Mancomunitat. Aquesta Anterencia
fati una continuació de les celebradas en dies anteriors. amb
el fi d'estudiar els elements

amb els quals aquestes diles
corporacions, conjuntament,
poden afrontar . l'actual proble-

ma de la neteja. L'estudi esta
ja molt avançat.
NOTA DE CAPITANIA
Ahir. migdia, a •Capitania
general va facilitar - se la següent nota a la Premsa:
"El Gern ha Ist saber al
capità general d'aguesta regid.
.senyor marques d - Estella, en
conferencies celebradas aquest
metí, que les apreciacions ataregules a la .Premsa d'avui
rorn oficioses, procedents del
Consell de ministres d'ahir,
respecte a la situació de Barcelona, no són certes, perquè
d'aquest Consell no se n'ha donat rap nota oficiosa i PS
tuit atribuir-li conceptes respecte al desenrotHament del
problema i factors que en MI
intervenen, que no ha emes.
y oTA DE L'ALCALDIA
En una reunió, de Capa de

grup consistorials i nombrosos
regidora celebrada al despatx
l'Alcalde, aquest els ha fet present que segons Ii havia comunicat lExem. senyor Capita General, el Govern havia desmentit la referencia del darrer Consell de ministres publicada per
alguna periódica, la qual no .podia reflectir l'opinió del Cense!'
per no baver donat cap nota
oficiosa respecte dels facters
que intervenen en el concliete
de I3arcelona.
Per tal d'iLlustrar l'opinió
pública, l'Alcaldia fa present

3. VENTS SILTERIORS A BARCELONA. —(5on5a.19es

Altitud, metres;
Direceió:
Nelocitat metres per segon:

i' farer,r t ra

51 55;

250, 500. 1000, 2000. 3000, 400o
NE., ENE, E, ESE, SW, SW
4, 6,
Plafè

Ii. - • 5. 10. 15
nnvols a 4,010 metres. Alto-stratus.

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIV EltSITAT DE BARCELONA
Hores d'observac16: 7, 13 1 18 hores
7e3, 7003. — Termòmetre sec:
2,-170. — Termòmetre
Termòmetre huB ltbuieire a ere i al nivel! de la mar: 761'0,7318,
mil: 124, 156. — Ilumitat rcentéssimes de saturacied : 70, SS — Direeciú del vent: NNE., S. — Veloeitat del
O, SO.. — Diiecei6 del vent NNE, $. — Velocitat del vent CD metres per segon: 2. 1. Estat del cel: tapat. --nnvols: alt-ennuilus, alt-Onmulus.
Classe
Temperatures extremes a l'ombra
MéxiMa: 1S 11 . — Minima: 12S. — Minina arras de terra 106. — Orrillacle termométrica OS. — Temperatura mitja: 1 3 7. — Precipitariú aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores del dia de la data
— Reeorregut del vent en igual temps: 160 iluilemetres.
00

entre els quasi compren explicitament les vagues.
En iniciar-se la vaga el contractista demanà protecció per
a la sortida dels carros que el
primer dia havien estat obligats a retrocedir per les coaccions dels vaguistes i obtingué
que es (remetes un nombre bastan' inmortant de parelles
la guardia civil al dipdsit
però aquesta fo rca no I
pegué evitar que els pocs carretera que van comparèixer
es neguessin a sentir en tentr
noticia que la rnajoria en diri-

gir-sei. a les quaires fiaren objecte d'amenaces pel cama obligant-los a • retrocedir. . • •
Maigrat que el contractista
va poder emparar -CC en això
per suspendre el servei, s'apres
aä, a posar el seu material a
disposició de l'Alcaldia, i havent obtingut aquesta de la
benvolença del Capità General
que facilitas personal per conduir els auto-camions i els car
ros, va Creure poder reprendre

el serveis encara que en forma
incompleta. perla en intentarleo, va saber que el personal
que es dedica a escombrar els
carrers i apilotar les escombra:je:a hacia -estat objecte d'adacrtencies i amenaces, per la
qual cosa es negaría a carregar
cap carro conduewr elements
.
.En aquesta sitnacies traetant-se d'una vaga de l'art rodel i no tenint l'Ajuntament
carros propis ni personal apte,
harina de limitar el servei.
qua/ va poder prestar-se amb
el bon ajtit de l'autoritat militar, de recollir les escombraries a gombolades en determinats llocs i que foren earregades per veïns de bona voluntat.
Els tinents han vingut secundat l'Alcaldia amb
el mejor zel; han senyalat llore
fiase per tal que hi siguin dipositades totes les escombraries i amb les encertades disposicions que hail donat els alcaldes de barri que d'ells depenen, es va normalitaant que els
velne vagin cooperant a aquesta obra i puguin lentament anar
•lesapareixent aquests pilote•
Si no poden formar-se els
grane pitees anlb Iota activital. As degut a que el transport
ein icament pot efectuar-se arnb
els petits carretons que l'empresa concessionäria destina ha
bitualment a aquest servei ', p e-

que havent aquesta volgut destinar-hi un mejor nombre
de carretons, ets vaguistes han
privat la eirculació d'aquests,
arribant blheîc a bolear-ice alFune•
Preocupació constan t de l'Alcaldía ha estat la desinfecció
dels pilote d'escombraries, la
qual cosa s'ha efectuat per bit
el personal que tienen de 1'Institut Municipal d'Higiene, havent-se esmerçat en això moltes tones de cale. i de desinfec.
tants.
Ha pogut realitzar-se aquest
servei , encara que m'ab grana
dificultats. perque ba y ent trames ais dipòsits i magatzems

que no ha pogut aplicar cap
senda contra el Foment d'Obres . i Construccions, contraer isla del servei de neteja públi- Ile drogues a cercar desinfecca. per tal con Partirle 26 del tant amb c.arretous, tambó
contracte cerebral entre la dita s'han opuse t els vaguistes a
entitat i l'Ajuntament, eximeix ' la circulació d'aquests, amb
el contratista de responsabili- amenaees al personal encarnetat en els casos de força mejor, gat dels mateixos, de manera

que la condueció pot fer-se nomis a pes de braços.
Un altre assumpte que ha,
preocupat constantment l'Alcaldia. ha estat la recollida domiciliaria d'escombraries, poden( aconseguir-se que entressin una nit 20 carros, la se-

güent 25 i el dia següent n'entraren 65, però quan es confiava que podria normalitzar-se
el servei ben aviat, van ocórrer
iolentes coacciones, com la
que fou objecte un dels eeeem,

briaires, al qual ii feriren el
cavar] pela voltants de l'estació
de Nle- görta. i a un altre- que
fou agredit en un bloc tan Milete- eotn el carrer Lancester. Aquest matt ha pogut aeon
seguir que entressin mes ale 50
carros a efectuar el servei.Amb aixö, amb l'ajut dc Tautoritat militar i amb l'ajut
valuós que ha ,prestat el Los
de Seguretat, carregant et seu
personal carros d.eseonibraries
i conduint-los, s'espera que la
situació, encara 'nolt dificil,
s'inclinarà a normalitzar-se

civil que hi havia un grup de gent
sospitosa que estaven a l'aguait per
atemptar contra d'ell.
Els guàrdies van acostar-s'hi i els
deis grup fugiren, parapetant-se dar•
cera un terraplè i engegant alguna
t r ets que, sortosament, no van fer
blanc. La guärdia civil respongué de
Ja mateixa forma, perscguint després
els agressors, que no pogueren tr;sser
aconseguits.
PE,R A LES FAMILIES DELS
SOMETENISTES MORTS EL
DARRER DIUMENGE
La Junta de la Germandat del Sometent de Barcelona ha pres l'acord
de Iliurar vint mil pessetes a cada
una de les families dels associats En
Salvador Useda.i En Joaquim 011er,
que •diumeng,e passat foren víctimes
d'un atemptat.
Al mateix temps es prega a tots
els sometents que assisteixin a l'enterranacnt dels infortunats companvs,
el qual sortirà de l'Hospital Cli-nic
denla, dijous, a les onze del metí.

L'EX11 0811;111 CHINI

El vimmt dijous, a la tarda, pelara
le nt ament.
clausurada l'Exposieii5 Intarnacioul
Des del primer moment del Canina que, organitzaela per la Sacieconflicte, l'Alcaldia ha estat
tat Protectora d'Animals y Plantes de
tudiant les seves derivacions Catalunya, amb tant d'èxit esta insseient-se .. assistida continua- tal.lada al T1176 Park.
ment lela tinenta d'alcalde i
En l'esmentada sessiä de clausura es
deis regidors que han cooperat farâ públic 4 fall del Jurat, procea la seva gestió i l'han assistit
dintase seguidament a la distribució
amb la Hur contienen.
dels premie aeglients;
Gràcies a això, sima pogut
Premis d honor: del rei, de l'infanta
aconseguir, entre altres coses,
Isabel i de l'iniant Ferran, consistents
que no s'hagi interromput un en un servei per a taula, ami rellotge i
sol dia l'impartant servei de la una figura d'art, respectiva/min.
mataina, a despit de la dificulPremis extraordinaris: cigarrera, dei
tat de diferents ordres que per excellentíssim senyor capitä general;
això s'han presentat, entre alcopa, del scnyor marqués ¿'Alela. altres la de la conducció de sal calde de Barcelona; tabaquera, del Ceoper a la conservació de les pells ele de l'ExOcit i Armada; medalla, de
que han pogut aconseguir-se
la Sccietat d'Atracció de Forastero;
grades a l'ajut de l'autoritat copa, de la Rfial Socictat de Foment
militar.
de les Reces Canines; copa, (17) Cercle
Han estat, per tant , conti- Eqüestre; copa del Cercle 1,41 Liceu;
nuament atesos tots els serveis chic copcs, de la Reial Associació de
municipals. Mitin(' el de neteja Caçadors de Barcelona; gran copa, de
de les clavegueres, mancant la Protectora d'Animals i Plantes de
Unicarnent el del transport de Catalunya;. figura d'art zunb despertales escombraries recollides que
dor, de la Societat Protectora del Cano depèn de l'Alcaldia ni estä nari; copa, dcl Colegí Oficial (le Ve.per
mà
norrnalitzar
en la seva
terinaris de la Provincia; medalla
quant l'Ajuntament no disposa Fundació Deu, del excellentíssim los«elements per trobar-se en vatitut Agrícola Català de Sant Isidre;
ga tot el personal del dit ram cepa, de N'Emili Vidal Ribas; copa,
a la ciutat.
de la Clínica Balaguer ; copa, dels seEl problema de les escomnycrs Censas i Companyia; copa, le
braries es solament un (misales Escoles Massé; copa, del Metropofli del problema general planlUan Hotel: capa. d'En Joan Vidal;
t ejat a Barcelona; (tapen AM- copa, de la C2.53 Laplana i Capdevila
t'amen' dr la vaga de Tart rolit per a gos, de la Casa Schilling;
dal i es reseldrä quan el percopa. d'En .loan Boix; copa, del senyor
sonal dedicat a aquel' servei
Bofill; copas de la senyora Emitía
cregui a bastament garantitzaSarrä; copa, d'Eu, Baldomero Caralt;
la
seva
seguretat
personal.
da
copa d'En Joan Modolell; copa, de la
.MMII•••n
Societat de Cageadors de Catalunya;
copa, de la Soeietat de Caeadors "La
Torcaz"; medalla de plata, de la Societat de Caçadors de Sarria; medalla
de plata. de la Societat Foment de la
Cria del Canari.
ELS METAL.LURGICS
Premis ordinaris : medalles der, arEl Sindicat Lliure Prefcssional gem i brome de rExposició.
Metal.lúrgic invita els seus associat s.
La Societat Protectora ens prega
a que abans del dia 15 acudin al volguem fer pUhlic el seu reconeixedomicili social per procedir a la re- ment a dites persones, així com a les
visió de carncts i tractar de diferents emitats i particulars que han concedit
assumptes.
subvencione en metallic. amb les guaba
FERIT RESTABLERT
han contribuit al major èxit de l'E5Ha sortit de l'Hospital Clínic, com- posici6 que s'està celebrant; predispopletarnent curat de les ferides que
sant dele organitzadors per a
sofrí en l'atemptat de que resultä que en saya successius es celebri la
víctima l'Albarícias, l'obrer Manuel
Exposició amh el matrix entussiasme,
Salvador.
per al resurgiment de la utilissima raga
TIROTEIG
canina, avui lamentaMement degeneraAhir, a dos guiarte dc vuit del mati,
da pel descuit en la crianca, dctermíhi hague un tirotcig a la Font dels
natiu de la enorme quantitat de goma
Aucellets, entre les barriades de Les
indefinits que circulen vagabunda pela
Corts i Sarria. Segons sembla, un
carrero am4 greu perill dels ciutaveí d'aquell lloc avisa la guärdia dans.

CRONIC A
SOCIAL

MES DE SIS CENTS MESTRES
ADHERITS
El Comité organitzador de l'homenatge al mestre d'estudi del segle divuit, Mossèn Baldiri Rexach, ha rebut adliesions a l'esmentat homenatge
de més de Seo mestres nacionals i de
collegis particulars.
DE GIRONA
Aiguaviva, García Massagier, Eusebi Montaner; Albons, Manían
Amer, ezcola nacional; Arbilm:es.
Enriqueta Ajnatuna Baldn; Banyoles,
Maurici Gelabert Feliu, Isidre Donada
Tayeda, Joan Plaja Costal, Josepa
Massip Miró, Anneta Espectante idaamin, Elvira Sagrera, Maria Vila CAnyades Blanes, Victória Anguera,
Dionís Pastells; Cabanes. Maten Col
Junc.i; :Cabanelles, Manuel Vinyes;
Caldes de Malavella, Francesc Fan';
Calonge, Josep Vilarrubie: Canet d'Adri. eseola nacional de nens; CantaIlops, Adolf Santiveri, Narcisa Vicens Riera; Camallera, Idariängela
Carné; Caralps, escola de nenes; Cassä de la Selva, Josep Serra Molins,
Narcís Verdaguer; Castelló
Francesc de P. Mundí; Celrä, Pe•
re Bonavia; Cornellä de Terri, Vicene Sartz:' Crespiä, Franceic Riart
Mitjavila; Espinavessa. Justina Andorrà; Figueres. Maria del Remei
Bosch Salonió, Glória' Figueres Serrat, J. Escapa Amorós, Pere Massó
Bujons; Fornells de la Selva, Jaume
Fomentí; Fortiä, Ramon Figueres
Dalmau; Gallinés, Maria Monté. Carrigäs, Lluís M. Sors Llach; Girona,
Silvestre Santaló, Josep de Ribot Olivas, Agustí Caramazana, Carnee Auget; Gombreny, Francisca Gil de Diez;
Hostalrich. Concepció Mestres, Narcis
Bohigas; La Bisbal. Adela Tras-ter,
J. Barceló Matas; La Cot, Miguel
Castany. L'Escala, Agustí Gratacós,
Lluis Alsina; Espuma, escala nacional mixta; La Tallada, Rita Bussó;
La Sellera. escola de nois; La Quart,
fingida Cervera Ferreres; Les Planes, Ramon Ferrer; Llagostera, María del Carme Gratacós; Llansä, Pere Pous; Llívia, Francesc Tarragó;
Lloret de Mar, estola nacional; Massanet de Cabrenys. Josep Baile París, Mariangela Riera; Maya, Lluís
Faitg; Monträs, Adelina Iser Acure,
escola nacional de nena ; Oix, Tirso
Díaz; Olot, Concepció Santies, Collegi de Religioses Clareses de la Divina Providéncia, la Priora provincial
i Comunitat de les Religioses Filles
de . 11mmatt lat Cor de Maria Osor,
P. Piferrer; Palafrugell, Dolors Turno, Carplina Vilavella, Concepció Par
xés: Palamós. Rafel Campeny, Antoni Tanga. Ernest Soliva ;' Palau de
Montagut. Isidre Carcassona; Palol
de Rebardit. Maria sie l'Amor; Pals,
escota nacional de nens; Aniceta Figueres ; Peratallada, Salvi Canadell;
Perelada, Joan Constantf; ;Planolés,
Florenci Comes; Porqueres, Felip Nieto; Port Bou, Jip an Rosa; Puigcerdi, C. Deutonder: Qabós de l'Empor& escola nacional, Teresa Serra;
Ribes de Fresser. Antònia Ortiz. Janme Vila Ferran, Josep M. Boadas,
Josep Mingallón; Ridaura, Dolors
Rafel Gil; Riells, Josep Rull;
•
Ripoll, cscola graduada; Riudellots de
la Selva. Carolina Ferrusola, Recaventuca Iral; Sant Feliu de Guíxols. Rosa Vidal Guasca Conotäncia Camps.
Antoni Muntanyola. Anna Gimeno,
Pere Roch Llamó, Roc Roca Vila;
Sant Gregori, Remei Marqués; Sant
Joan de les Abadesses, Manuel Planaart; Sant Jordi Desvalls, Gumersind
Piqué: Sant Joan les Fonts. Ann Vilä: Sant Miguel de Cládells. estola
nacional de Jean Colom; Sant Pere
Osor , Pere Piferrer Ros; Sant Pere Pescador, Carme Serrat; Sant Pere Les Preses. Rafel Juli; Santa Coloma de Farnes, Joaquim Clarä, escela nacional de nene. Concepció Anmallé; Saus, Miguel Selva.; Serinyä,
Francisca Griful; Setcases, Maria Vinyes ; Sils. Ricard Rius. escoba nacional de nois; Tertellä, icard Cansó;
Torrecita de Mentgri.11eosep Cabré:
Tosca, J. Jesuald Madi; UM, escota
nacional; Vallfogona. Ignasi Canturri; Vidrä, Maria Retés; Vilabertran,
Miguel Deban; Viladcmat. Dolors Alvarez; Viladrau, Flora Oliveres, Dari Monrov; Vilarnadal, Teresa Bonet;
Vilaur. Xavier Ciurana Vernet Vilallonga de Ter, estola mixta de Tragami.
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onia lge a l'ati Cla ris

La Joventut Nacionalista
a':ePti-llua dCal apraf aptei craa gajes iesnt ihr
-0V:e
i homenatge a l'insigne patriet
ha de celebrar-se avui al Sale
de Cent, sortirà a dos , q uarts de
deuda la nit de l'estatge
Comte de l'Asalto', te, pral.
Per a dur ei ramell al manu..,
aFmelem
ensti ni:a:711dt reiltiajmdua,inttati, eaEnmst bi pt ar;el&de:e reallstPi
G
sorenips dFee lrari iJn oa rndteu dt iitas o eelenstid
taetl
que hi assiateixin . encara que
no hagin rebut la invitació per
aanal que a teta s'ha Pnviat.
La vetilada patriótica que sei

celebrarla avui,

a

les deu de la

Cn ij uLt aatl aSolalii mdeemCberni ta ddee lCpaastarileai.
Pau Ciaris, entra sota el se,
g ülmordne:
eneto
tI
dredi a d e la Secretaria de
la Comisió Parlament per En.

Manuel Carrasco i Formiguse5.
com a president de la Come
sil; parlaments acusius a raes
per representants de la Lliga

Regionalista, Aunó Catalana
¡'uta Catalanieta i el dels retire_
sentants de la Mancomunitat as.
Catalunya 1 Ajuntament de nos-

traCtirue
Entre les
moltes adhesiens
rebudes figura ültimament les
eis "Nou Esclat" i -Cavallers de•
Sant Jordi", Pätria Lliure", de.
nostra ciutat, i el de la Jovena

tut Nacionalista. de Manresa.
L'Excm. senyor Alcalde ha
promés la seva presencia a la
missa que tindrà lloc el matt del
dijous. a les 9, a l'esgresia de
Sants Just i Pastor.
El grup sardanfstic "Nou bel a t" ha ofert a la Comiste or-

ganitzadora celebrar una audh.
cid de sardanes a càrrec de la
robla Barcelonesa, a les 10 de
la nit del dijous. a la plaea. de
Sant Jaume com a complemeat
dels demás acte-s. •
L'ATENEU NACIONALISTA
VERDAGUER
Organitzat per la Joventut
Nacionalista Obrera del Poblet
(Seeeiö de l'Ateneu), tindrà 110f
demà l'acte d'homenatge a
l'exemplar patriota Pau
Al metí, a les deu. se sortira
de l'Ateneu per dipositar una.
corona de flore al monument
d'En Glacis. ,a la tarda, a les
cine, a la sala d'espectacles,
hi hauri un festival literata
musical i folklòric, reettant-se
Zrosaoa
Guimera. Segase .
na, A..Fontesta. i Pitarra, i emeeutant-se peces de Beethoven,
Pueeini, Siduy, Smith, Verdi
Mendelssohn, fent-se deepree
parlaments patriòtics. Despees
l'Esbart de Dansaires Verdeguee dansara diversos ballets.
tiples de la riostra terra.
L'AGRUPACIO NACIONALISTA
"ELS alONTSERRATINS"
L'Agrupació Nacionalista
"Els Montserratins" prega
tots els seus socis i arnies assistir a la missa que es dira
a les nou del metí del dla 31 ,
a l'església de Sant Just, a .ia
memòria del patrici En Pau Cla
ris. Després, en comissió. aniran a retre homenatge a la se-

va estatua.
Al mateix temps els Socia quo
no tinguin invitació per assistir a la letliada del dia 30, al
Saló de Cent, poden dirigir-sa
a la Comissió organitzadora, de
deu a dotze de la vetlla. al carrer Comte de l'Asan, 16, puix
cense la dita invitació no serl
permesa l'entrada.
EL GRUP FEMINAL D'UNIO
CATALANISTA
El Grup Femlnal d'Unid Catalanista reromana a les seres
associades que assisteixin a la.
missa que es dirá denla, Diada
del Carpue, a les nou del mati,
a Tesglesia de Sant Just. a la.
memòria del qui loa espill de
patricia: , En Pau Claris. Després a'anira a portar T.ers
fa seva estätua.

Les sardanes
L'APLEC DE LA SARDANA
Se celebrará el cha mo dc juay, al
nuaí. a Vallv:drcra ; a la tarda. a
Les Planes. Hi prendran part La
Principal de Perelada. L'Antiga Pep
de Figueres i La Principal Barcelca
nina.
L'APLEC DE LA CONRERIA
L'Aplec que el Foment de la Sardana de Badalona fa anys que ve ,organitzant a la Font de les Monges de
Ja Comería, enguany se celebrará el
dia 17 de jamy. Hi prendran pare 1 a
Principal dz Perelada. La Proac:pal
de Cassà de la Selva i La Principal
BarcelonMa.
BALLADES
ni %Cita. dia 3 1. al mati
Foment de la Sardana. Via
• davant l'Ateneu Obrer districte ti.
Cable Barcino.

ELS POMELLS A EN PAU
CIARIS
El Director' dels Pomells de
Joventut de Catalunya recomana amb el mes gran interes a
tots els premellistes l'assis . en
dijous vinent, al m'Uf,-cia

a l'acte d'homenatge a En Pau
Claris, que se celebrara al !lec
ha
Sant
e rn
on
eAgri nb•ht ¡Id' ea"Tt 'Sr4:aolle'
n fP;d1 .7 aSd t '17a‘n.a'
'homenatge
eral;E
gran
iagns egPatrici,tIn Portaran
La comissi6 organitzadera
ha convidat oficialment el direetori ingpeiosnm
tesear
tlatst.e. d
ATENEU NACIONALISTA DEL

Dijous, e la nit

Agrupixi6 Sardanista. 1311.. SepúlDISTRICTE VII
veda. Cobla Catalonia.
• ••
El C. D. eonvida als SINCi 5 llUe
v uo lag ue ni na t age o TI pan
g rayna rp-laot raieireglueee
El Foment de la Sardana, del Po- ' ti
blet, a fi de ~memorar a diada de
ton Pan Claris, siguin dema d i Corpus. celebrara una audició d sardanes a carrec de la Cobla Cathalónia jous a dos quarts de nou del
avui, dintecrcs. dia 3e. a dos quart3 dc mal', a la plaça de la Igua.ta.
.
lfsptneat.ifo,i l.e
i_.11'ae s atal t unalo dn ue 1111'e:811c: e emi
deu del vespre, al carrer Valencia, xa - dair
Irá Gerdenya.
Sol er, per anar a dur una tilo'
ofrena
En cas de plttja, • l'Ateneu Nacionalista Verdaguer',

1

LA PUBLICITAT

_eco) 39 do mina do 1923

Xcio 'Catalana
per
.

a la próxima

dia 10 de juny pròxim es
Jata tirada per les eleccions
' deiuta t s . de . 1a Mancomunidt
ora volta, dones, cridem eta
te; els anales, els simpa13011
,,,, ,atto els catalana que sen?er damunt • les Iluites de
- 3 altea mena, • el superior
n- a la patria i la dignitat
,.u:sdana, a que vulguin con•;-.n: a les despeses electorals
propera Iluita.
azur que es repetirá -l'adentusiasme que pegué„ -cure en les eleccions de
ilovira i Virgili i que tots,
pobreS, contribuiran arad
,trena, gran o petita, a la
cpurac i d de les Iltutes cauta i a fer trtamfar en les
acctians de la Mancomunitat
ge entelunya el sentit d'un ve_
!Aae:c nacionalisme.
catalana: Per la dignitat duda ra i per la ilibertat de la
Pie. passeu per les oficines
Catalana (Trafalgar,
entresol), a deatar-In la
•ero aportad&
1s

,EL CO3IITE ELECTORAL
"ltra la collaboració meSea, eón pregats també els
identas que prestin Ilur esforç
;Vr5enal.

L e s eleccions passades. amb
\'ergenyosos topins del die ele, han de ser una
a aquells que regategen
•rç en el moment de la

Del

Municipi

VRITA ALS TERRENYS DE

:ENPOSICIO DE BARCELONA
reumenge visità els jardins
r Exposició de Barcelona
rePaixador d'Italia senyor
:sea/es Raniero Paulucci
acompanyat de l'agred'ambaixada coronel Mar, rn i del cònsol d'Itälia a
senyor 3Iazzini.
presència deis nens de les
italianes i d'una noin-al representació de la co,cee., d'aquella nacionalitat, el
ambaixador eiposifä. una
-rr na al monumern del Dant
l'atenció que per encare- de la Junta d'Exposicions
collocara un ram de flora a
• :i-da del gran geni :talla.
-.v.dat pel Comitè de l'ExInternacional del Muaisita, despees els Palaus
_strials i de l'Art 3Icdern,
estan installats els stand a
. a la próxima Exposicie. El
:yen' marques Raniero Pau,ri di Calvoli va fer uns grane
ens: deis treballa que s'estan
esetzant.
?AOVA D'UN APARELL PER
MATAR ELS ANIMALS ALS
ESCORXADORS
A l'Escorxador general tinwren 'loe les provee d'un
:prell per degollar els antes. Es inventat per una dalla anglesa, la qual és corlees111 assistiren el president de
2 Comissió de Mercats i Es-

corxadors, senyor Plaja; el senye: Capdevila, i el vocal de la
matelaa i diversos técnica i
ernp.eats, que presenciaren Coperadó que realitzä la mateixa
Ineontora. Es mataren diversos
an:mals de diferents classes.
Les se'n emportaren la imP 7 "-;6 que'l procediment meestä rnolt ben orientat i
(,ss p r de gran utilitat i
cer...-en;encia pels escorxadurs.

—Han estat oreados, amb oa- .
rarter provisional una escota
Mixta sorela per mestressa a
Gavä-Unarre i dues de graduados amb treS seccione de nois i
tres de ',toles a Calella.
—El Rector ha manifest al als
alcaldes de Martorell de la Selva, de Vilovi del Penedès i do
Biebäl del Penedès, que degut
a Pestat de al seva salut no
pot, assiatir a la inauguració
eid de les respectives escotes,
afegint que las visitará quan
trobí
—El Dr. Garulla ha delegar ol
Viee-rector Dr. Mea( Fahregurs
virarla el representi a la preces'
só del Corpus.
—Els professors que roben
quantitats nominals de l'Ajuntament peden pasear a fer-les
efectives a la DIposdarla munic
pal avui i denla. de dos quarts
de deu fins a la una.

1

4utta electoral

'Les dones catalanes no meneakean lampee aquesta vegada
d'aportar-nos Ilur delicada coltaboració.
eleetors, que Ninguin a
oferir-se per a interventors.
•Els joves que encara no tingdin vol, per a treballa d'oheiha i repartiment.
i Ele qui disposin d'autos, mo
s i bicicletes, per al dia -to
le $ eleccions.
Els oferiments dirigiu-los a
le S oficines d'Acció Catalana
(1'r/d'algar, núm. 14, •entresal),
obertes de 10 a 1 i de 4 a G.
• ••
Tot- just obertes les oficines
i iniciada la subscripció, es
plaent de veure com sön amatents a acudir-hi els bona pallurs
triotes conseiAnts

lloellatge a Ell liasedd Serfa
fa&es

• ••
Des de denla publicarem la
Insta completa d'oficines electorals de districte.

La Comisa:6 . de I'llorocnatge al profe,sor En Perra i Page s , integrada
per les senyores i senynretes Maria
Josepa Brich-, Enzriptia Rassa, Adelaida Forre, .Maria oner i Mafia Vivo, fa avinent que, acallada la
re.-apracio ile calata ti sao quoiat
seismns, per desconeixement de Ilurs
airees actuals, les senyores i renyoretes ene Ii foren deixebles:
Dolor. Afageme. ("Cedida Aguilar,
Anna Albert, Miquela AleAerro, 31a•
ria Anfruus, Feliciana Alfageme. Dolors Bofill, Carme Beltran, Concepei6
Bordas, Coneepci6 Tarro de !largues.
Dolors alvell, Concepció Carride. Maria Cabo', Josepa Corbuta. Josefina
Castells. Maria Casar-0),(11a, Carnee
Crrisans. Assumpta Camps, Mettrc
Duran, Angela Duran, Teresa Ellas,
C. Esteva, 3Ierce Francolf. Pilar Franco, Josepa Franebs. Amelia Fagaldi,
Sosepa Führegas, Francisca Fortuny,
Mere- Cispert, Jasepa Guasa, Teresa Galaup, Maria Grifols, Carme
Grasell, Delors Gómez, aferra nostench, ('arme Lurin, Rosa ',le:itera,
Maria Llopart, Loreto i Teresa Mut.
deja. Adela Mareos, Eii5S8 Martell, Pina Mas, Francisca Marthiell. Anna
Mas.% Gertrudis Nerh, Coueepeld Na sane, Maria Noguer, Isabel Ortega,
Rosa Page", Antònia PonV.ts, Maria
Paraituellos. Emtlia Prieto, .T . -tana Parcerissa, Teressa Prunell, Entina i Teresa Portas. Francisca Pujo], Maria
Pradellas, Anna Paga, Montserrat
Planas, Mariana Pons, Maria Petaca,
Maria Rada Concepei6 Roig, Rosa Ro.
vira, Angela Romero, Carataaaas so.
toman, Murta Sepalverla, Teresa Sera, Assumpta Sargaial. Maria
Josepa Sentís, Ramira K., Trío Fernändez, Montserrat Torrents, sassumpta Tubert. Cancelada Valls, a les quals
preguem que no ens dejaba en tan IQ.
na empresa i cavila Ilars rionatius,
d'import absolutament valuaran, al domicili de la tresorera, Adelaida Perre, Mallorca. 343, aixt com si desitgen adquirir rot eréncies, visitin la Sta.
Maria 011er, Rambla de Catalunya, 14,
qualsevol dinuns. dimedes a divendres,
de tres a quatre.

ATENEle NACIONALISTA DEL
DISTRICTE V
Avui dimeeres, a les l0
la vetlla, se celebrará a l'estatge de la dita entitat, Sant
Rafel, 25, cantonada a Sant
Jeroni, una reunió general 'de
socis i entusiastes d'Acció Catalana simpatitzants amb FAteneu i també s6n pregats
d'assistir-hi els companys que
intervingueren en les darrers
elercions al dit districte.

Els Teatres
KURSAAL
L'empresa d'aquest aristocratie saló, volent oierir al palie una selectia de l'art mut amerad, presentara
aquesta setmana quatre asos de fama mundial: Herbert Rawiliunse
Ciara Kimbale, en "Carregui-ho al
mea compte”; Tom Moore, en "ta logut del cel" i Frank Mayo en "Les
escales de l'altar". No contenta amb
atila, anuncia per a molt aviat una
estrena sensacional: la duna admirable pealicula, els principals interprets
de la qual san també grana estrelles
americanes i la realització de la qual
Os obra del famas William Farnum,
realitzador de "Els quatre genes de
l'Apocalipsi".
' ELDORADO.—BENEFICI
DE RAMON PESA
Demà, dimecres, celebra el seu benefici el primer actor i director de la
companyia que actua a Eldorado amb
iza sorollós. A la tarda es representará la comedia en tres actea "Petit
Café", creada) del beneficiat, i a la
nie ea reprendrä ropereta en tres actes
"El capricho de las damas".
Segueix l'èxit ei, aquest teatre
la formosa partitura del mesare Granulas, "El valle de Ansó", cada dia
mis ovacionada per la seva inepiracia
i honradesa.

Els Pomells de
loventut

EL TEATRE FRANCES
La direcció del Teatre Francés de
Barcelona fa saber a la seva distingida concurrencia que les funciona que
havien estat suspescs provisionalment
en espera de l'autor:Izada del govercalor civil, continuaran dema, dimecrea representant-se "La femme fatale', comedia d'A. Birabeau.
ESPANYOL
Es eompten per plena al teatre Espanyol totes les representacions de "Clavé", la narradas episódica, escenificada escrita per Joaquim Montero.
Les interessants i belles escenes craquesta populaeissima obra, a través de
la qual apareix, mostrant els principais
episcalis de la seva vida, la figura de
l'eximi mestre, arranjant sorollcses
ovaciona del públic.

L A VETLLADA EN HONOR DE
PA L CLARIS DELEGACIONS
L'Alealdia ha delegat al ti71 M' d'alcalde senyor Tusell
'r a ia retalada que en honor
e:an atprici Pau Claris es
ü '. , brara aquesta nit, al Saló
• C , n: de les Cases Consisto-

CRONiCA de

CULTURA

EL COL.LEGI DE SANT J(aRDI
Definitivament tindrà 110e el
vinant diumenge, a las guatee de
I . enbe ha delegat: al regidor
la tarda, al Palau de la MúPalau per a la inaugu- 1 sica Catalana, la Festa-Home7.C ' . it de l'Exposició Internacionatge a aquest CoLlegi, erra)
nal de l'Allinentació, Higiene i
rnotiu dé compile-se el XXV aniozr:, :rItura, que es va celebrar
versari de sa fundació, acto ori al regidor senyor Breganitzat per la Joventut JorI'r;e1 pele actes de la carrera
diana i la Associació Protectov aita a Catalunya, organilra de la Enseq,yanea Catalana•
per la Unid Sportiva de
• Hem rebut el programa de la
indo.
dita Lesta en el quin consten
números escollits de cante esELS GEGANTS
colars i poesies yels actuals
:'- , .euint la tradicional rosalumnes del Col.legi, que fu. avui, a migdia, sortiran
ren a la primera i tercera par),
gants de Casa la Cantal
essent destinada la segona als
Pe' les visites habituals.
antics alumnes arnb parlamente
al.lusius i finint arnb l'execuci•5
de dues peces de concert a piano i violoncel pels germano
Gustan i Victo!' Ferrer, lamba
R ECITAL PDPETA. CCGAT
antics deixebles del CoLlegl.
A l Sale d'actea del Reial Careol ArEn representa e ió de la Pro_
tectora parlera N'Albee'. Bastarnitx a luesta vetlla, a les 4014 la el:nico ncertista de piano, la distingtdas, clourä els dit 8 parladi n'as-orate Na Pepeta Cimas, am amenta N'Ende Maynés en noca
nn
del ExceLlefil.fs a irn Ajuntament.
pel qua! nt5t t .1 promei.m
e urulls antena del R. C. A.
Per invilacione i detallo pot
4Secretaria de resetientat Cima ea
acudir-se al mateix estatge
tkili tea imitadoras als aenyure socia
del Col.legi, ca r r e r de Casp, 13,
q'tt lh
pral., de 9 a 10, o de 3 a 7.

a

Música

•

ELS PO3IELLS I LA PROCESSO
DEL CORPUS
Havent estat invitat el Direetori i els Pomells dt Joventut
de Catalunya, a la solemne .processá que sort ira de la Catedral
la diada del Corpus, el Directori prega als pomellistes rassistencia al dit piadós i solernnfasim arte, ostentant el distintiu blau barrat de la insti_
lució.
San molts els pomells que hi
assistiran ainh Hura banderes,
responent u la celda teta pel P.
de J. Defensors de la Terra, el
qual donara tots els detalls que
se li sollieitin relatius a l'hora
i 110e de la reunid. (R. Espinós,
president, Corta Catalanes, 538,
tercer, primera).
Els pomells dc damiselles,
desitjoses de retro tribut a Jesus Sagramentat en aital diada, ,i no estant permesa l'assisleuda de denles a l'esmentada
processa, han confiat a joves
parnelliates Hura banderes per
Ira) que puguin contribuir a
opiata hornenalge dele Pomens
de Joventut.
LA PROCESSO DEL CORPUS
PUNT DE REUNIO
ES fa avinent als pomells que
el lloe de reunió sera a les quatre en punt de la tarda, a la
Playa del Dei.
FESTA A L'ESGLESIA DE LA
DIVINA PASTORA
Dijous vinent, a l'esglesia i
collegi de la Divina Pastora
(carrer de Bailen), linde(' lloc
una feta dele P. omells -De bona raya", -Farigola i Romani"
i "Cosinets i cosinetes", cele-.
brant la inaugural algun d'aquests pomells.
Els actos que celebraran seran eIs següents:
Missa de comunió arnb plática pel doctor Joaquim alas
dexexart, eatedratie del Sr:minad.
Deepres es reuniran e/1 una
de leo aules, un faran una testa.
testa.
A tots aquests t'eles hi assistira 4n Josep Maria Folch i
i Torres.

iisita de !a socreWia
The Callad el Justice te
Amas
Aquest mati, a les nou, miss Wood,
secretaria dc Thc Cotillea oi Jusace
to Animals, i miss Harley, de la Reial
Societat de Protecció als Animals, de
Londres, acompanyades del president
de la Societat Pretectora dAnimats i
Plantes de Catalunya, senyor Maspons,
sccretari, senyor Rovira; president de
la Comissió de propaganda, coronel
scnyor Pavón, i socia senyors Vidal
Ilalaguer, Alayo, Portabella, Samsó,
Casad I Soll, han visitat l'Escorxador
General daquesta ciutat, amb objacte
d'efectuar una demostrada practica de
l'aparell "Mutilan Killer", adoptat en
varia Escorxad ors de ciutats europecs,
que produeix la mora instantänca, sense
cap sofriment, del bestiar destinat al
consum.
Poren rebudes al da Centre pel presidcnt de la Cornissió municipal dabastiments, amor Plaja, i regidor senyor
Capdevila; delegat de Veterinaria, senyor Marcó, i professors veterinaria de
servei, senyors Ricra, Sabates, Ud,
Brau, Trull i Gras.
Les clames atta:eses bacrificarcn amb
dit aparell un bou i algunes tadelles i
ovelles, quedant tots els prescnts molt
satisfets de rexcllent resultat de l'oparació que, amb permis de dites senyares, fati tambe executada amb idèntic
resultat, pel personal de l'Escorxador,
que ho
Passhren després al Laboratori, ort
el cap tecn:c de l'Escorxador, En Jeroni Mareó, secundat pel personal a
les seves ordres, amb exquisita amabilitat dona amplies explicacions sobre
la installació. i fent, per últim funcionar el triquinoscapi per el reconeixement de les carns de porc.
Miss Viole Wood tingué paraules
d'elogi per al personal dedicat a la matança al nostre Escorxador, pel seu
procedir cult i hurnanitari en la forma
d'exercir Ilur missió, aixf corn peis
tècnics directora de tals operacions,
recomanant. finalment, al senyor Plaja. que vulgui interessar de l'Ajuntament l'adopció dels esmentats aparells
per al sacrifici del bestiar.
Les nostres illustres hostes quedaren
santament complagudes de la visita,
assegurant que s'empsdaven un bell
record de les atencions rebudes.

cesta pena moral, vais acceptar de

prestar la complicitat d una me ya modesta protecció a la vostra entitat. Pera
veient que terror en vostra acció sembla fer-se definitiu, ern veig obligat,a,
separar-me de la costra companyia pública.
Adhue, si encara us sentiu espanyol,
ranullació duna de les Renguea de :erres hispäniques, significa anti-patriotisme, i l'acceptació i adopció d'una llengua que no es ni la pròpia ni l'esperanto, significa anti-esperantista.
,r 1 si això feu havent retrobat la ;costra
Alma i la vostra llengua de catalans,
com estan retrobant-la els esperits forts
cultes de la 'lastra generada, mcrcixcu el divi anatema del Dant "Verganya eterna..."
Ja comprendreu la ra6 de la mesa
separació i el desig meu que desaparegui.
L'esperantisme per ètica i per estetica, mana l'ús de la llengua pròpia
nacionalment, 1. de l'esperanto internacionalmcnt. Les Institucions-eix de l'esperantisme no tenen pus per base les
llengües imperialisticament oficials, sinó les naturalment nacionals. El afestre mateix no es distingi certament pas
par junyir-se a la Ilcngua russa, oficial
aleshares a sa patria.
Que mes cal dir per e v idenciar Vantiesperantisme d'adoptar respanyol a
Catalunya?
litát per tal de poder collaborar dignamena
Vostre particular amic,
Deifí Dalmau

El lector diu...
LA SOLUCIO DEL PROBLEMA
DE LES ESCO.MBRARIES
Hi ha una 'larga huila de poblacierta estrangeres, al cap de les quals
van les ciutats angleses, que resalen el problema de les escombraries d'una manera. senzillissima i
perfectament aplicable a Barcelona
aquests dies.
Fins i tot té l'avantatge de representar una economia dotnestica, 1
consiteix en que cadascú be les cremi a casa seva.
Aixó es fa de la següent manera:
quan está encesa la cuina ecouómica
s'hi van tirana no pas plegades, sine,
de mica en mica: test el que san e,combraries te un cert nombre de calories, i no sois la seva crema no
representa una major despesa de
carbó sine> que n'estalvia.
Si suceda que respecte d'alguna
materia hi ha dubte, o es sean havernli d'abocar massa quantitat, altavors es recorre a l'expedida previ
de ficar-la una estona al mateix foro
de la cuata económica, o si es té
ocupat, deixarla-hi a dicta durant la
nit; el que s'hi posa es resseca i
crema després molt be. Aqueas expedient, pecó, rares vegades d'utilitzar, perquè posant-ho al foc en
porcions petites tct crema.
Si no es diposa de ruina económica, sinó tan sois de fogons, es pot
fer el mateix, procurant barrejar amb
les escombraries cinc o sis ánades
mes de calló.
Naii ha prou amb provar el procediment una vegada per certificarse que es 1110It 111e5 net que l'actual i
mas econamic•
Es recornanable per utilizar-lo el
que no s'hi barregin papera; els papers, pesque enautxen les xemeneics
i, en canvi, tant els de diaris com els
altres san buscaba i desitjats pela drapaires, que els paguen a tant el quilogram; el seu destriament, dones,
representa cobrar alguna pesseta al
cap del mes; als preus actuals, els
diaria que s'arrepleguen durant
dies en una casa que estigui suscrita
a un dels del mati i un dels de la
nit cada mea un parell de pessetes, co
que dernostra que es una gran deixadesa cremar-los.
Aqucstes noticies no són cap descobriment: d'encä que ha començat
la vaga d'aquests dies, hi ha a Barcelona bon nombre de cases en les
guata alta posat en practica i lio
es fácil que el deixin.
Si tothom, o alrnenys la majoria,
ha les, el problema estada resolt,
com ho esta a Londres i a tantes
altres ciutats; es una qiiestió de
condícia personal i res mes, i tot cl
que cal es recomanar-la perque tothom se n'assabenti.
F. M.
ABSTENCIO NECESSARI. -1
Per raons de patriotisme, he tramas
Ii lletra adjunta al senyor president
de la Societat Barcelonesa d'Esperanto.
Diu així:
Un dia vaig creure que la formo
antiesperantiva i antipatriótica — o ta
valeu, en campera de "forma", la 'llengaa basien emprada per la ,ostra dada Mi5 visible el "En!ctil Informativo"—era b.dhuc contra la vostra voluntat i . nornes circumstanciat i interina. I, per tal excusa, encara que amb
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DISCIPLINA ACOMODATICIA

En entrar a parlar del periode electoral cluster i en comentar les seves
conseqüencies, he de ter la declaracio
que tracto la qiiestió únicament i
exclusivament en el camp potaje, all
la critica es permesa, extra Iota ralada d'amistat.
A la 'provincia' de Lleyda, ultra el
pacte vergonyós i gairebé cramic, esasretx altra nafra de major extenstet i
gravetat, el candidat ae guata, arribant-se a una producció mes concentrada, en el candidat super-quota.
Semblaria mentida si otguessim que
en començar la propaganda en un disariete, després de la part patriótica de
conjunt, on s ha tractat de convencer
de la necessitat de mostrar en unes clacdons el sentiment de pätria; en parlar
en conversa plana i fina un xic reservada (no massa, eh?), els electors, amb
una mauleria molts disimulada, us demanen per anar a votar el candidat per
vosaltres patrocinat... una unça per cap.
Es precia tcnir els nervis trernpats
per no respondre una atzagaiada en xocar el sentiment patriòtic del propagandista, amb l'egoisme mornentani del
futur elector.
Ja en parlarem algun dia don prové
GALLINES
A propòsit de la brutícia de Bar- aauests desmesurat aran), de diners, i
celona. dc la qual tan encertadamcnt potser haurem d'acabar per confessar
que no tota la culpa la tenen els pidose'n ocupa LA PUBLICITAT,
laires, sinó aquell que els inciten a
play denunciar una de les mes edificants causes de la brutícia i que ja demanar.
Si del tracte individual, mis o tnenys
fa anys que perdura sense que ningú
san hagi escandalitzat. En ple carrer collectiu, que de tot es <lema, passem
del Comere, en la placeta que for- al calma' o recompte de despeses totals
d'una eluda, ens trobem amb dades
ma el Portal Nou, les gallines i els
fantästigaes. Assenyalaríem el candidat
galls dandi, hi pastaren i cascaregen
amb teta Ilibertat. Als turistes angle- Ist, que li han costal cinquanta mil
duros;
un altre que dues eleccions sucsos, això i les palmeres els deu fer
molla itlu5ió. A nasaltres potser ens cessives .1i venen a resultar a raó de
70.000 duros cadascuna; i arribariem el
faci malt poca gracia.
cas d'un senyor que en intentar una reCarlea Amic Brutau
elecció, les despeses li han muntat per
l'entorn del centenar de mil duros.
No fa vergonya haver de confessar
cosa semblant?
Judiciaria
Dones encara, al aleo entendre, en fa
AUDIENCIA PROVINCIAL
mes el consentir-ho i buscar-ho rom a
S'echó segona. — Compare- exclusiva i essencial arma de Huila, un
guó davant del Jurat, Rieard
partit polític Quin esdevenidor pot esErasa Rapan°, acusat d'homiperar-se de la seva actuació?
cidi i lesions.
Aleshores venen les claudicacions inEl 8 de maig de 1922 es troternes i el desgavell de la discipliba y a l'inculpat arnb un altre na.
arnie seu i dues dones al Une
Hom pot escollir un partit, el que
conegut per "Font de l'Alba", mis identificació hi assoleixin els seas
de Les Planes, i sospitant que
ideals; hom pot i deu romandre-hi
anees tres subjectes que es mentre la comunió sigui perfecta ; mes
trobaven prop d'ella miraven a el dia que per qualsevol motiu es trenles aoves companyes, l'Erassa, ca, es mes hoble separar-se amb trata
despees de feria disputa, agre- claredat, que no ter el dificil paper
dí amb un colteli a Josep Por- • de nedar entre dues aigües; i si sanncalla Planas, causant-li lesiona
be a mancar de faisó manifesta, la disque li produïren la mort; donada ciplina imposa prendre sancions perque
causä lesiona a Emili Chaurä,
no es pugui dir que els anatemes, exque es goriren als vint-i-dos comunions i expulsions sols s'apliquen
dieDs.
als minúscula electorers, deixant-se
esprés de l'informe fiscal campar lliurement els peixos grossos.
fou suspesa la causa.
Es que es creu la Lliga que el que
Secció quarta. — S'ha vist a passa a Lleyda no pot ésser tan ceneaquesta Secció la causa insgut com el qae succeiex a Sans?
truida contra Mdcior CasanoPer si no lao fas, atacan a explicarvas, el (wat dirigint-se al Camp ho.
de la Bota va disputar-se amb
Presentada la campanya electora; de
Joana Claris que l'acompanya- diputats a Corta; malgrat les darreres
va, donant :loe a que aquesta promeses de la Lliga per beata dels seas
en traspassar la via del tren bornes d'anar contra el caciquisme Riu,
caigués i l'os atropellada pel arriben a un punt de concòrdia, pacten
carril. La prova fou favorable de nou, caient una regada mas en el
essent absolt el processat des- parany que seas posava. (Fins quan
prés del ‘ered:ete d'inculpabi- durara rencegament a la direcci5 politat emeS per la Sala.
lítica?)
Fou suspes el judiel per loQuedä repartida bonament la "promicidi assenyalat a la Secció
vincia" rometent-se-les molt planeres.
tercera, veient-se a la Secció
ja ni dubtar-ho,
segona una causa per homici- Per Sort-Viella
Ii Riu; per Tremp, ni parlar-ne, En
dt i lesione.
Daniel Riu; per Balaguer, respectar
NOU FISCAL. — El proper
En Rodea; per Borges Blanquea, deidivendres, dia 1 de juny, prena En Maca, al qual
drä possessió de llur càrrec el van camp lliure
fine res no dio el Govern; per Salsanou fiscal d'aqtlesta Audiencia,
na queda l'Eduard Aunós, reelecció asel magistrat senyor En Eransegurada ; per Cervera s'ajudara a En
cese Sánchez Olmos, nomenat
Mateu contra la intromissió de l'Alonde poe temps perque substiso Martinez; per Lleyda, a darrera
tueixi a l'anterior. En Didae,
hora, es ,decideix ajudar el prestigi
Medina.
d'En Manupel Florensa, regionalista
i s'ofereix graciosament cedir el disASSENYALAMENTS PER A
tricte de Seu ellargell per un regionaAVUI
lista, que despeas de molt garbellar-ho
i profitoses gestions, queda nomenat
AUDIENCIA TERRITORIAL
l'Estape.
Sala primera. -- No hi ha
La mútua cooperada, hacia desser
ascPnyalament.
rimpula de la victoria.
Sala segona. — Barceloneta.
Ving,ué el dia 22 d abril, i en fer-e
Executiu. En Pero Fonolleda
la proclamació de candidats presenciem
contra En Miguel lbern,
un espectacle que na diu gens en
Jutat de Torlose. — Meneo'
vor de la disciplina. Qui tenia el deure
quantia. Companyia F. C. del
de fer ka corresponents proclamacions
Nord contra En Manuel Casen nom de la Lliga per nerviostiata hatellä.
explicablea o per petiteses injustificables, acuse considerar la representaciä
AUDIENCIA PROVINCIAL
que duta, desapareix del local, no ca
Secció primera. — Audienpreocupa de ningú, quedant el candicia. turt. J. del Valle (Jurat)
dat regionalista senyor Estapé acusa
i dos orals per furt.
poder-se proclamar, iinh llIl quart d'heSecció segona. — Universira abatas de tancar l'acte, que condoltal. Robatori frostrat i Unengut del trist papen que feia, va proea
Lluís Gómez (Ju cainar-lo, qua no tenia directa obligarat).
da.
Secció tercera. — Llotja. ExPer poc mes, un candidat, anat a buspendida de bitllets falsos. car anal:, insistencia, corre el ridicul peAdriä Farreen (Jurat)
rill de quedar-se sellar Iluitar per manSecció quarta. — Concepció. ca de prcelamació.
Rubatori. Joan Mallot (Jura') i
Fama diputats pel els dos gerun oral per estafa.
mana Riu, En Rodea i En 3facia. Dc
regionalista, cap.
El danccres la Iluita es capgira, i els
atnics del dissabte i diumenge abatis
Ferio
i Flors
le les dotze, es convertiren en eneFeta la liquidació de la VII mies, i el senyor Estapé hagué de reFesta d'Infants i Flore que e3 nunciar a la Huila i va passar el que
passä, qucdant En Serrad:II, de la
va celebrar el d:a 10 do maig,
al Pari . tniell, ha resultat un
L'. NI. N. SC/13e emtrincan t . Valla la
pena d'exigir a EA Nadal retiras 'a
hendid da 2.779'73 pes,setce,
el qual ha estat deetinat a l'Asseva candidatura per Tremp, lent-lo
sociació Protectora de l'EuSe-- passar per una complicitat no malt ainyanea Catalana.
rosa(

Crònica

nacIiód reesscarment? I de la desautorian
Res.
Quinze dies despees shavien delegij
senadora i la Lliga, considerant-se arel
prou cendicions per a lluitar, presenta candidatura plena, procurant incle)u.
re tres persones que representaven tres
valora, i als que potser no va advertirse'ls el perill que corrien i la migrada
confanea que es podia tetar en els elementa propio.
En plena ;Irisa; els Riu, que se les
prometien planeres i que Sacien sentit l'esplendidesa d'assegurar al GOVer71
fer-li present de tres senador; addiates, utiiitzant com a tal el reformisme d'En Liara anaren veient, a mida
que s'acostava el dia, el perill que carden, obligant-los a fer substitució de
noms fina arribar a incloure en candidatura a l'Eduard Aunós pare del diptstat regionalista per Solsona.
La disciplina queda trcncada; pava
mes el respecte natural de fill que l'ordinació politice, donant-se rabsurd que
la candidatura regionalista, oficialmente
presentada, pende les eleccions pela vota
deis compromissaris .addictes a un
putat, per la proclamació i victèria
cual En Gambó havia corregut el grey
per
,yil dl ade transitar per les carreteres
u
s'havia fet
Es deia si l'Aunó!,
d'En García Prieto; es deja si la
ga decretaria lexpulsió fuina:sana per
exemple; de propia i estranys; es deia
que si s'adoptarien energiqueS actitud",
tantes Coses es deben...! Res va pai:
san Tot segueix encalmat com en el
millor dels mons i cona en el mea exemplan partit.el
Potser dama dret al !hure arbitral
•
el titol de super-quota?
La disciplina política en partits apee:
tunistes guata es mira a travers d'una.
boirina d'or, Una refraccions tan ida.
.•
sades com irrisbries.
Eduard Saganiqi:
•

SABADELL.

;

•

L'Orquestra S'arfönloa de Illa+1
drid
L'Associació de Música d'alienta
ciuma, després d'un curs meravelióade
concerts que ha superat, evidentment,
a tots els altres, cm ha anunciat que
el nove cancera aran el qual tanca cl
seu quart curs, l'ha confiat a la fama.
sa Orquestra S:rifan:a de Madrid,
que dingeix el mesare Ende Fernan.
der Arbós, el qual ja coneix la nos.
Ira ciutat.
Si ha estat de lazar la persistencia
en els concerts magnifics de durant el
curs, ara ho és aixi mateix el gest de
contractar a una orquestra com ad
de l'Arbós, la importancia de la qual
es de tothom corieguda. Els socia -rlt
l'Associació, per als qual exclusiva.
ment es el concert, estan d'enhorabo.
na i per a ella s'acosta una deliciosa nit de veritable fruiment esperitual,
que be es necessita en un poble COI/
el nostre, on encara la ha gent que
podent assistir a aquesta conceda no
pot fruir-los per no hacer-se fet soci
de l'Associació de Música per causes
o moties inclesxiIrables.
Sembla estrany que, avui, encara
Sabadell hcm pugui trobar un company, un amic, que mira de reüll les
manifestacions musicals. I és que encara subsisteix per mans aquella mena de concepto d'espectack, abans que
la música, en els cor.certs: i daga,
que ara amb mcniu del concert daraa
orquestra ahagi mogut malta gent que
intenten inscriure's socia en les
tes de l'Associació. I per aixa troto=
tan encertat racord que ha pres
Junta directiva d'aquella entitat, i es
el de sanear la inscripció de socia nass
el dia lo del juny entrant, des de 4
qual data ningú que no sigui soci podrá entrar, de cap manera, a serle
el concert de la Simianica de Ma.
drid el dia 18 al Teatre Principal.
CASTELLO D'EMPURIE3
La commernoreoló (tal Corpue
de Sang ;; Plou massa

El Centre Nacionalista de Castella
d'Ernpuries commemorerä la dada del
"Corpus de Sang", seguint a seva coltum d'anys anteriors.
A les nou del vespre. en els espaio.
sos ealons dits "Fea. Nou" ski celebrara arta solemnial vettlada, recitant
paesies patriätiques els alumnes
avantatjats de les classes de cauta que
•
b0Ste el Centre Nacinalista.
Després el bata, popae, :xara
Bardes de la Cuesta, donara tata conferencia explicativa ile la di-ta .7i ...e es
conmemora, i acabaría la iesia atnb
halb i sardancs.
— Continua patiant-se ama creia
xent entusiasme del miting que Acezó
Catalana vindra a celebrar a aquesta
vila i en el qual sabein ja que In faran
cap nombrases Comaisiani d'arrea daquestes comarques.
— Continua cl mal temps i les phiges, que eme as ser extramadanunt
tomes, perjudiquen co gran !landa ;a,
cana de les userdes, dono impossibilita'. el C‘ ..11! puguin (sser dallada i recolEdes crin és temps ja de fer-se,
prodeint-se per tant greus periudicis als
cultivadors.
BISBAL DEL PENEDES
Mi!lores púbilques
lleus aci un poble que en pees saya
ada posat en una situada desitia-ble.
Na alta tingut pas prou amb la Mstallada de tcléfon, illuminat elèctric
i alares elements indispensables per a
la' vida mcderna deis pobles, sin d que
La precedit a la rectificació i
nació de carrera i placss i plamae,o
d'arbrd, guanyant afasia la vila
visual, higiene i comoditats.
Bisbal na has fet pas com malts
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;ventee es preocupen del cait•
bejtireent, etsclajden lo desees, 1 ama !
tan.ra raaWidnatnt (Inca Cr.ixa dei.
L'I MS, funja:36 de $inlicats ag-rícoles,
ledetets deeee.rje, l'aincereeet d'un
plenol e.e complete urilanitracisS de la
vila, auiäninilies per en transport da
4t le'lme tia el Ve/ideen, cam p s on
prteeeer el ti4 i per deseen: cle tut
Les:Mune den {Sanes, dded de i
“Ila4t fiçi per txpizi fie atuade$
647,44, arnb tot cl confort tunden;
sesees' a les tn,Ia estrcJas fc;Ica (IC
i la pedagogia.
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Darrera hora
DE BARCELONA
Els uiggs
EL p si. CAFISEn DE leen'NOADOS FEelliTS
DSF.I.
Anit paseada, a des quarts de desee, Ití hague Ort atemptat al correr
de Mercaders, resultant ferits grrin.
;aseen dos obrera eabstars que sorbe n de restat r e t•eXial del Sindicad
Unir, dernicillat al número as de
l'ermentat carrer.
En sentir el sorell de les detema.0011S van acudir räpidernent eis se-"tras i vigilants amb alguns gua,
-alies de seguretat, recollint el, dos
taras, e.ua foren portats un al disen les Cases Consistorials i
ai
trc a la Case de Socorra s del Passeig
de General), en S'oreo auiliats.
El que fou cures al depenseri ile
l'Alcalde es des efieuel rernendez
Comerme, de s9 anys, caset,
eabaier i vea al arree de eienta Catarina, núm. 5e, segon (Sans). Pre.
eerua ¡luce (cuides; una a la ron posterior de la cuece esquerra i l'aera
eneb l'entrede p e: la rer,i6 hepZstica i
seriide per respatila, t'e peoneseic
greeleeirn.
Valtre, curat a la Casa de socors
del passeig de Golorab, es de: Manuel
Eetatuid Paree, de 23 anys, soltar,
d'ofini sabeter; vio al correr de Carretes, 75, segon. primera. PreSe:Ita
¡u-ida per arma de foc u eitipeeondri
cecee/ra ra amb sortia per la part posterior exterria de la rceie glutea.
Cree.
Ambdós serreta del Sindicad Dele i
brea esecelits per alguns individus, que
duches despres de ezinctre el ece.
L'Estatuid, en ezzezr a la Cesa de
Sesecrs va e.squinsar co so e: re. Lea oficel del Ces de Segarciat va recollir
ele bacins 42 paper i es va reconstruir
cl derement, reseitant desee un neme.
•
de del...lat d21 rcin de la Pell
a- ¡ayer del Serie emes arnb deea
•
reele—o sieui ehir reeteix.
Lees tedell L ea rertat a 1:acepes'
e: te Se-ta Cree, i el Fcrutin4a a
I l/e sTiiel Celeic
l l.catre coreven al ferit en la Casa
nle Seeers del passeig tic Gclonsb,
c- 22st va repetir diverses vegadrs:
_'', -n anzeryatl"
- El Irtj at va tonstittiír-se al live del
ic t 1:4 Zi!perups. praaicant 43 Ni osares dirija:elesL'ASALT DE L'AeITISTICA CUT .LnetaftsA DE LA Pl-AÇA
:
Ule eliGHT I CifeC FERITS
, Mes tard, a dos guares de
' enes, al prineipa: de la casa
número 3 de earrer de Tics
en 111 ha domicilia'. es
Circo! Lliboral Popular i
rsociacie de l'Art. Cuenari — no
afiliada a cap tejed:e:al. — va
deeenrvillarnee una terrible escena. :entre calcen cortvcr 1 jutgant tranquillarnent
alguns satis d'embeues ene:taras, taren agredits a tecle ; e:
une intrusos, causant un morl
j cinc feritS.
i Segons sembla, la Societat de
PArt Culinari havia rebut
aqueßts (Jarrees tempe diferente avisos comnaiaant als
nutriera a quä ingressessin en
detereolnat Sindicad. Aquesse,
(lavara dele avisos inststents
Can reunir-se fa alguna dies,
tal de treetar de la conveniencia o no cora eniencia de
einentar-se; la reunid feu suspesa pel president an veure ele
entre els reuaits j hacia alguns clemente ezralranys.
Anit paseada va Celebrar-se
nevament la reunió 1 es de
ercure que l'acord no deuria
étser favorable a la sindicaele,
e,nr al cap d'una 'larga estona
d'haver-se acabad la suele i
merme elS socia del Cfreol
1 ele de la Soeietat rle
J'Art. Canneri rstaven tranquillamunt en -al letal, entraren
T is un norehree grup de &leereneeuts que tirant arnb les
.e.itak ralee, sazone 'ten dit els
r-.3 hl hacia el lora', han enmes da ten! treds que
eeee' leen gran alarma entre el
;vienes.
: Dintre el pie, al veraire l'aZ eT ee el e, uns set-anearen alle
e e e-g e eren, 1 ele anees roeul:tiren irrite, enient-ne (entre
'Tsci cinc per teria en mig de
k. rare bessels de sanee Els
:reeziesers feeiren disparant
-erelegind- sa la eortnia, veient„se im p utes de bales en les peD'ele de tots indrets del pis.
17n cop llegue pesat l'aldaeme 1 reeporueuiment d2s prieners moments, remaren VOCS
;irttlIZili 1 acudiren melle veins
J trae:nutras de les nemblee i
neiel recollint ele (unte
2 porlant-los a la Casa de
et ere
carrer de tereare, on
eren aurilinte els sceeents:
LEeraneeso totella JJoyda, sol,
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En l'atac de Buafora les trapes espanyoles han tingut oficiahnent un centenar de baixes,'
CONCre
Clreença la sessió a les qua.
tro menys vint.i.cjflO menee,
roto la preeidenela de dote elolquindes AlYarde•
Al bave hlau tots els minus.
treu, e:ice:pie el del Timbal'.
Als mee ene baetent de con.
currencia.
El senyor Albee ocupa up ciad als barias extreme
de la mejores,
LI Pi elteSIDENT DEL CON.
SELL din que cempleix arnb un
deure en explicar la crisi pareme plantejada i resulta en
aquests ches.
Afirma que el ministre de la
Guerra no dimití per res quo
efeetee en el fons a la qüestió
del Marroc, i lampan per res
que es relacioni arnb l'exercici
del acetre protectorat.
S'eneendre la dimissie del se
mur Zamora en les divergeneies reepecte las relacione que al seu judici bavia de
tenir el ministre de la Guerra
anib deLemninats organismes
en la terininacie d'asstimeles
que es relacionen anib el Reiste/1i.
La sentida del cornte de nomenenee cele explicada niel /seta
nomenament per a la presiden.
eia del Sceat.
Ea Wat substitult per persona tan rempenelrada ame ell
i de tan elle meres com cl seeyer Lepez elueoz,
Declara que el senyor Álcele
Zamora continuare prestant el
seis concurs al Gevern i per
tant la concentrad() continua
Irin unida con) abans.
El senyor VENTOSA suposa
que la crisi no ha begut (robeir
rl aquests mollee feble, ele pur
precisdiment. Crcu 'que la sortida del eenyor Álcele Zamora
ebeere a diecrepencies mes ton-

des, 1 cap atreviere preguntar
qitè da el quo represenlava el
senyor Aleale Zamora eespeete
el Marro() i (14e ee el . q Ue eige
(li n e a el neU MilliStre e0 la
Guerra.
Te el pais comprometeos alts
intereesos perque Teesla exenrule , sigui indispeneable,
sobre tot en momcnte que os
parla de nous desastres.
El PRESIDEN : e DEL CON
-SEL.—lGovernc ix
pensand respecte al Marroc rosa
deanes i rnantindre lote el y compromisos contrets antb l'opinie.
:Vegete este en les deliberadons dels Censells de ministros
no lii ¡la hagut diserepeneirras
fona men t als, i quo la clitnissie
del senyor Alcalä Zamora sulis
en qüeslee do proeedimente na
baga.
El senyor 'VENTOSA intere.
preta el sacad del senyor Alcale Zaniora con" a aesentiment
a lee paraules del president del
Cancel 1.
El senyor ALCALÁ ZAMOIIA
despena la palmilla.
El eenyor VEN'I'OSA insisteix
in preguntnr euinee eüa les ro.
leeions nnh dete.rainal a oiganismcs a que s'ea referit el pre.
sident del Congele
Cl dilema es que, o la crisi es
basa e/1 una nimietat, cosa incompatible arel) la serietat
senyor Alertie Zamora, o exisftraxen causes. eiteus que es callen.
El senyor P R ET0.—L'ceplicacle donada de la erisi pel pese.
silent. del Cense!! no ene len
salieren pceque rcp. esentaria
quo el senyor Aleale Zamora
havie cantil corn un noi enrabiad per raen eeprici.
La real:In:t es que en ele sis
¡liceos de Cleveene, no hi ha en
la coneenirnejó goveibant nnitat do crileri sobre el tre.‘gie
problema del Maulee.
Es hora que el Govern dofipei.xi la alee aeliraud re ranb fets
1 no ame per:elles.
Arriben rumnrs de sttecesses
sagnants a Tizzi Azo, aquesta
posició qua no el:surta de soetenle si de veritat es va a un
proteeterat civil.
El seryer 1ANJLr II interve i
diu que eelinn deielarir les nausea de la eoel ida del senyor
ealä Zamora i la eignifleacie
del mal m'aletee de la Guerra.
El eeneor ALCALA ZietORA
del que sis el seu propesil parlen amb absoluta ce:vedad i sincereal, pesquis eliti ho ex/tecleen
les eireumeteneics; pub 013
(3 incompatible ame la manea
de teleps i no poi oblidar eue
fins ara coelabore en el Gavera
i enten que sola al presidenl del
Censen pul corresponde° determinar el moment de desenrotllar aquest debed amase dany
per als grallS interessos
vale.
Mentre aquest nrairment no sigui assenynInt pel president del
eionsell, callare i superlare lotes les censtues que origini el
meta s ii enes. (11:111101S.1
Nic7.trC ariba el mora= de parlar,
tine i'esperanr.a que quan niexpliqui
ame absoluta !libertas, eúnica cosa que
oc ni podre rebujar es que veig
leed i que sala resistir massa.
(Gnans rumors.)
E l sen y or FANJUL intervé i din
qua desuda la gravetat raonient,
no paz aiornar-se el debat sobre cl . Marroe.
Crcu que el senyor Alcala Zamora Ira ea Paria retra e si s'obstina en
eco silenci haurem de saber ahneny;
cae es ti que represe:11a el general
Aizpuru en cl ministeri et la Guerra, i Si cese conforme amb la política

ter,natural de Sabadell, de 33
anys, eornceeiant, domleiliat al
carro: de 'Manso, 43 entresol,
primera. ruleta d'erina de foc
al muele <leed i un altea a la
regid eoreal, costal dret. Greta ,
eoci del C:reol.
Derote.o JiCCita, Villarroeral,
45, cambur, frielda a la regir)
lumbar amb orilici d'entrada i
sor Lid a.
llamen Martí, escribent, domicilias al carner de
104. primer. Soci del Circo'
Lliberal, presente-tea Lerda al
bree esquerre amb orifici dentraea i sortida.
Sebeetie Pascual Santaeana,
cambien del Circoi Lliberal,
herida a la ingle, amb entrada
i seelida. Lleu.
Ernili dc Valle i Pral, nene
barbar, demleiliat al marre:
legipciacas, número 5, quart,
natural rigueres. Prensista
lerda al ven'sre, havent-se-li
cairel la bala al maleta dispensare
Just Pelea Garcia (a) "El
2.1adio”, ha mor/ en entrar a la
Casa de Sacare. Tenis mo.raes
ferie-es al cap, ventee i Lenes
parte del ces. El mort, era un
cuiner molt conegut.
LI jutjat de guerdia va arar
I ni scharat al ¡los del (el i a la
Caen de Secare del carrer de
E:tallare i registrant les robes
del more teclee dues parraides
ele matiemoni a nun de jus t i
un all res a nom de Pero Peile,
riere en e/ carnet sie encabriar
r: eren el nom de Just.
ordene despees l'aireerameni
eels eadeveree, ordenant cl Seis
Ireellat al d:rtiesit judicial de
l'Enspeal Clínica
seguint.
Deseres ane a Pheenitril
La falte d'orienneci3 del Govern en
la Santa Crees i el Cliele proel prcblur:.a. di Harroo determinara
Leal declamen', al fe:ele.
une nocr_ czt3strofe.
El eieleSIDENT DEL CONSELL
dee:ara que persisteix cn aiiimar categäricarnent que ni en la in:pie:nació del
protectorat, ni cc cl umnanarnent de
cornisseti, ni cs; les instrucc:,... u doEl ministre de la Governeele
ha dit nquesta matienda qve nades a remese hi llegue en:re els ministres cap disereplineia, i afirma lamhabla d'idea al governeelor cibe que cl Gocen; le arine,:itat el :emps
vil de Lartelona porque pareeper a raen:zar cl in programa al Marnalrnent infernal al Caverna dcl
ren, cer ha nomenet al; carnii,iari cicenfliele penden!. S'encarregavil, ha reseLuat als prescners i no pot
re interinament del Covern el
fcr-se'l respensable de que la seva arpresident do l'Audiencia.
ribada al Poder coincidís amb la reno—He rebut un telegrama d'En vreiil
cupus.
Eaventes — ha dit el du e — en
Insisteix en quí: el Gevern mente so.
el qual em diu que arribare brz cl Marrcc el mateix criteri amb
denle a la Gort.
q'.tC arribó al Peder. La situeció del
En el prteera Censen de mimamut seró el fonda del problema, 1
ristres informare En liasen.
el que ara allí ha esdevingut ha estat
tu el Caven de la situad(' acun mer iarident de la campanya.
tual de Earcelona.
El senycr FANJUL: Es incident
—Tornare En 'Inventes a
fou cc, d'Al,rr..an.
Enreelonae—ha p reguntad un
El PlelielatENT DEL CONSELL:
periodista.
Na ec el ine:eix; ara es tracia d. quä
El ministre ha eludil entes!di nostres trapes han estat &Jicote
_ter, eceeranladaut-see
••
d'una agresstó, que has repele brillan:.

DE MADRID
hiililid !BOU?

ment. El nostre protectorat civil releed.
ja remede ofensiva, perä, haiuralmete, no raposa eue les centres trepes
no Ingle de dele:leer-se de les aereseioes que siguin ebjecia
Si es tractarere mes ernplarnent
el pi-gestee:la, Pero cal que abone vgr.pleki el delire de cortesia d'explicar
la crisis al Senat.
El sceyor PIZIETO rehutja li reelariments que vol atribuir-se cl Govern,
car cl rescat dels preseners p-eue terse ce aeest de lezi. (R eme n a l a lea ¡otea.)
No s'impecienii aquesta multitud que
es diu malaria, car Ii dire que en
aquella dale liarla rcpresentael6 dels
'libera...3 al Govern.
$ i realment es certa lexplicacid doceda pel president eel Censell, pode le
meta/ese a dir que l'acceptava, Pe r5 ne
Im IQ ice perque les Causes seo eset
mes profundes.
El stryer VENTOSA yeti-T:6 i
&duele de ers que sisa dit $'31
canIu proftma'es les causes de la crisis.
Les dariaires para:des, ten grMi,lues,
de l'Alcial3 Zamora signiíiquen que cll
reputara cent deraent ce ere es ¡eta al
learrec i la discrepänzia venia d'antic.
En cquestes condiciees seria greu in.
te:ra ra:mire el deliat.
L'eeirreer que se ssguiró la politica
de protecicret, es tan au le-ss etc tes
sienifica. }laven seguit la piston metida: la d'estar mancets de tota °rieltacii
Suhsisteix requivcc i la tieso:senació, i quan es perla de responsabilitats
puedes es tindri da 1-cure Ti aquest
Gavera no ha ineorregn eis alnes me5
3r2t1S.
Esteite al Gavera a gua digui claramera ço que. ;la bel, cd que va a ferse i per qui .'Alcala Zamora se nha
anal luan ja no pela resistir mes. El
silerei del Gavera pot lar gran mal.
El PEES/DENT DEL CONSELe:
Si co preten parlar sols da la crisis,
parlarem r;ttan es vulgui, peda si el que
cs preten Co eue entrene a un gran deLas sobre cl Marrec, a eixe nos nego.
Les paraules de l'Alcala Zamora de
que ha disnitit Sand i sisa resistit mole
es referiran a les discrepisucles de la
relacid que devia mar.teni; amb dele:m:11es nrcani gmes per.; respecte al
problema del Marroe i a la política a
seguir, mai hi agieren divergencies.
Dic a l'Alcala nnora, al Congres i
al país q ue, a excepri6 de co que es
refereix a una ge3tió roe esa en Cites,
pcIl ' Alealà eMplieer les causes de la
seca dimissió que des dora lasistei.
xo en afirmar que no es funden en .1icergincies ionamentals.

EI . PRESIDENT DE Lis CeetERA: Com el prenident del Conell isis fet irrt requeriment que
l'Aleele, cn Se del Scu dret ha
areeptat, i tent nin gú &mana.
va la paratike je 'savia de dofluir per acabad Passumpte.
El senyor ALCALÁ ZAMORA:
Ni oc riente fot un requeriment,
sine que en meta donat una :suInrilzaeid. El que eohnete al
coneres es la nieva creença quo
convit mes que deepres
do tot que no periem aria solainent de queleren.
El senyor PRIETO: Amb el
que reii es donare al pals la
eenenrie de que, us ban separat fondee divergeneies que
afecten a elle interessos i que
fugiu vergonyesament del cunapliment d'un deure.
El .eenyee ALCALÁ ZAMORA:
Ni les iniúries en; faran tleixrir
el eurepliment del men
nue ame repelente, es el callar
fine que rl preeiclent del Censen senyali el moment en que
linee do /melle-ere
El PRESIDEN :e DEL CON.
SELL: Excepto la gestee de que
ebens he paelat, i que des d'ara
no es reirectx a aspectos lemamentels sial protedoent, red,
l'Aleele parlar ra el que vuleui,
puix per time té no nelanient
turca nutorit macice :ene el men
estiesul. El que pino es que
ara FO'M penneti arme al Senat,
on tino ()cures ene cemente
fi aenyo..
ZAMOlt.S.: En
vista Ir s pa ya ules dcl preaitlent del
bantn, ja parlare al Con gres guau el
presidnot Jet Cenzell toral del Senat
i es reprengul cl dchat.
renyor Con, sde curt
de znewein, vare esperar a qsl es
reprenlai e l deban, em mart fer constar que
que dimiti tard
1 leesti mole 1 el pres:dent del Con.
eell ba donat a rutendre ene la segoriac14 de qtt, esth pri yat de perlar
Ss reeent. Per consogiient, Las d e i.
ren (Otras les canses de la crIel.
Et PEESIDENT Del LA CAMBIlA: Mentre es rema el debut, (lis.
cutirein dictäumus sobre artes
PRESIDENT DEL CONSELL:
Coin un r,5 el tculpa que em le.iadt1
rl Senat, seria preferible aiaraar cl
de:u: per a demä.
El PRESIDENT DE LA C2,31.
RitAt Supots eue no bl Itanta ¡nema.
seuient cu ateudre Alleßt requeritueut,
porq ué ales cisterna uses teas"

El rencor PRIETO: 5t, 1 oübretot
hi hautlu mes temps permte ea pe.de
dc'aie
e
rdcli pressident d ;el Consell I l'Al.
jin (luches.)
ORDIIE DEL DIA
Sense deint s'ameren alguns
reces de Is Cincissi4 d'itercaspailndi.
taus I Informes del Tribunal Supremo
Es posa e" debat l'informe del Suprocratz:bre l'acta de Torruella
mc
El eme« VENTOSA I& impugna,
per eisteadre que, ora ira iii elecciats
pasäadcs, es ea leeiterna la represe>
sació que ea pretee atarear a ia
rey:sien
Ciroua alta arribet II otilitaar la
gurdia eSvil en atan !miza feina com
le de burlar la \ olun'at nacional. De.
talla atreelle ciectorls scaliteate sscl
goveruseor sic Girona, que a2dee r;i1 al
secretar' d'alejes) Ajuntameat arel) di.
fereuts lospeceions si no ii portaos
la- te ea Llano de l'eleceiú.
Easenya c oattasenYcS q ue destaca el
geeernaeor Ce Giman perque defería:.
an ts automails podessin circular
resanes, co que implica risa ele q ue no
les ,o etarers CO se'l3 per:nena cinta.
las
A Torruella la guardia civil paz.
ticf.. (ictericia:1s dindivieuus eu: per
no haver comes cap deben forte posaca cc ibce
I
e rt iast el
deia. de Feleceie,
tard
l'emes de di:eres:te partits ens
trchern disposats a presentar davant
cl Suprem une querella contra aquell
per la saca conducta
o Ice le rol.
Es una farsa que al mateix teM?3
que es parla de poema dels procediments es poses en predica les eses
escande/oses corceetcles que faciliten els resorts dcl Gavera.
Cl ministre de la GOVERNACIO
supon a En Ventosa impulsar per
la passió i fa notar que aquest en
prou feines ha impugnat l'acta de
Torruella d Montgri, que es Pintornie que es discuteix.
Ha parls.t dc la suspens i ó d'Aitthtamehje, i el que cal examinar es si
airestes suspens:ons sdn justiAca.
der, per al mateix temps desfer
quIcoc de que l'administracid municipal a Catalunya és intangible. Di,u
que alguns dels deunguts tren pisto:crs de Barcelona.
( t0i,c) upa la presidencia En Via.
ce".
S'abete de recollir altres mandestacions per cooperar al protiósit de
ccnst.tuir cl Congres guau mes aviat
.
Elr3cryor VENTOSA rectifica i
rebutja el supcst que els detingins a
Ginesta eres; pistolera arribats dc
Lareelona, pulo In han actes notadais en les quals es demaatna
furen detaiguts electors d'En Puig
de la Dellacasa i fins cls mateixos
no sanis.
Vadministració municipzil de Cataharia pot di.seutirse ei nan es Vulgui.
Idi que die es qae es mol; sospiless que
la moral municipal es desperti on el
Govern un, roes abans les eleccions.
Diu eme al noble de Begur, del cha.
tricie de La 13isbal, fn menagat amb
tris revòlver el candidat Salvador Ab
bert..
El senyor SARRADELL interve
per eXpliCa: rp22 lea cotrressenyca que
por:aven aigus tn
ra eemebils en el din
trictst de Girona foren facilitades pels
candidats, sense cap intervenció del
governador.
El ssnyor VENTOSA tkeetifica
per rebaere l'aiirmactd d'En Sarradell
ensenya tr.a de les . contrasenyes da
que ha parlat, autoritzades amb el segell del Gavera civil de la provincia.
E: acepo- SAFTADrr.L sembe rec
tifica i queda aprovzda l'acta de Ter.
s! s discutir-se l'acta de Palma de
"xEia.
Mallenea el scnyer ROMAN
un la ecpae:tzt del cand.dat proclamat, fcan
In'erve a la discussiö En VINCENTI i qu-da aprovada.
Despri:s d'aprovar-se aleues informes, cl sessyor El2nvA impugna
l'acte dekimendraleje. per la qual es
proclamat Antoni Teixeira, fent un
Ilarg discurs que es contesta: pel ministre de la GOVERNACIO i el semor TEIXEIRA. rectificant tots i
o.pr e can"-se el tiCtr.n1211.
S'aprova el dictamen que propasa
la capacitas de l'Alvarez Villastail, i
s'almea la sessi3 a dos quarts de nou.
SENAT
A tres guares tic 'inc Comen.
ça la ansió, presidint el marques de Pilares. •
all baile blau, Cl ministro dol
Triaban.
Escolle i tribunes cencerroEtiEts dena lectura a nembreeos
dietemens de la cornissió clac.
1115.

Entra n la Emulara el tomto
de Roznationee, atiotapanyat del
preeident del Censen 1 els ministres_ d'Estaf e Guerra, Grecia
i justicia. , l'onient i Marina.
El conste de neelieNONES
ocu p a la orosidenendee

31anifeeta que "Crale—sip- r-es de la
lectura del Deseen nomenant-lo
President del Senat, sent impaciencia per posar-so en cornunicaele amb els senadors, dele
quals espera que serle aseletit.
ve arel) grane desige de
complir l'alta m'este que 11 ha
Wat conferida i fa notar la
noteria diferencia en que es tro
ba respecte dels que el precetiren en a q uest 1100. A p art de
la superiorilat de condicione
que concorregueren e ntr e
aquells i all, el coloca lambe enuc ila c11.915.1aei-nerfevriinIttaciceirfcourenilltratimenu.
al Senat hi Inc tan elles capees.
tate,.
Opina que el Senat - ha de
quedar constitteit el raes aviat

/eles esterä tan despene
eepe 1 ]
avul, perä tino el propbeit ett,
pensar tot Peedavie it
el
e Per Itai
res 1 per Mineee.
LA OUESTIO DEL efAlletee
LES TROPES ESPANYOLES
HAN ESTAT ATACADES Ara
BLIAPORA
El eets. seeretari de la leresideme
ha dit els penad/me elle
els turca
hav.en realeza: se litAIC mol' (mi
Ira lea postres trepe., entre les pei¡.
tices de Bufara i Tiffh, pere lee
ha obligat o fugir a la deebersdare.
nostres cohannee es retiraren,
despees de combeUe, a lluri renacen
Es cresa que ele atacante eren be.
CairPamntS•
riarriagueli.
Seis causaren m ollee baizee

EL COMUNICAT OFICIAL
El comandant general de keee
diu:
les d'ts del die n de rneig.
Segons era comunica el cap de
columna de Taferstn, eenemie aps.
rara, la menuda d'alir, emboscas
barraste d'Hachee Mun tanre noi‘
Desplegada la =halla de Rith
del poblet de Pulcra fins a lextre
mitas de Talada, s'infeie samt f oc in.
teas. refereat per una columna ene
posta de la quarta bandera del Tere
dos tabors de regoiars de Melilla, ina
haten6 de la PrIneete, mi eses:are
de yca reg
i uulna lu' d radoress esba ldeeries
s ra s e i maaves.
uen'
can: fins el cim dr la Muntanya Ra.
ja, enretilaren l'ene:u:e, el qual lugí
.la desbandada de les profundes trae.
remado on estaven emboseats, cose
abans alta dls.
Les =tete trepes conservaren ex.
cellent upertt. COMpOrLanI•ae admira.
blement l'aviac i 4, la qual vro.:. a altares considerables e:elaboran: eficacmeist. al brmae: eset d: l'Operada.
Dc la pos;ció principal coman:111M
que es Tedien al camp amemos cs.
clavera de lenemie, el eual procura
de retieareos en deseperiexer les :sestees trepes.
Comsence l'aviacie que un ert:p de
cabilenvs enemics que es trebay s a
pece quilämetres elekeib de Midar.
gi tambe a la de/bandeen en ereaire:ralles per un avió.
A la meseta endemia entb viera a
l'Al: Quer , observaren els nostres
aviadors concentrecie enera:ga m'e. al. •
gunes tendes còniques. i "jale:siete
que bembardeizzen anab eticitia, penó
un avió tripulat pel tinte: Montero i
alienes de compitieses seny or !nueza, qui ametralle l'enemie tant com
pegué,
e olsli
ic gaterit
i aarerçarba
i 'mixa
ic nti l as.
va
saga de les Unjo sofrint la caen ele
dos tripulants
giien
Sisan de lamentar les haixes se-

ijtans leiblf ar)nu ti:s
el) ruorbgl ce lnxle strrenter-l e s i resoldrerale.
Acaba dient: Jo espero,
l'aepirecie ne es modestaea escan considerat per dote el president de tete. (Aplaudiments.)
El PRESIDENT DEL CON.
SRI, despees do declarar que,
com en alinee ocasione, estima
con) el enes gran honor dirigirce al Senat des de la eapealera
del banc bien, pasea a explicar
ldltiiiaa modificació del Govern,
declarant que la diferencia de
crileri respecte el problema del
Marren e-casiene la dirnissie del
senyor Aleale Zamora, no esSomit su(icien a disuadlr-lo da..
quast preebsit les' reiterados
indicacions de tots els Ministres que desitjaven no privarse d'un eorriptury .de tan grane
mereixemente, i per aixà v es haver d'eseer sub:seden p er un
illustre general
Respecto el colude de nomanones, per a ninge es un secret
Que d'enee que la coneentracid
do les t esquerees fou erldada al
Govern, era propesit seu que
presidio el Senet.
En arribar el dia que feu prorisa la coya subetétueie, ha haDe regulare de eavallerie: comengut de fer-se amb una personalitsit dn la intimitat del eemte
dant Re/milis, tenis gres.
T er; estranger r capita Isidre Ose.
de nernanones i do tanta meras coas el comte de Lepee
roza Ileu; alteres Carles Garrea Mas.
flor.
go, mort; alteres Manuel Teeeel Alce.
Airee no significa en cap dele 5:.
lt greu.
dos cases diferencies substan.
Esteve, ferie lleu.
cines, ni de cap manera altera
Ceutaletamé les noticies van Tela:
el sivnifiraf de la Concentrad('
el comunicat detailat de l'aveacie, araxt
Ilibetee, ni ha variat el progracom el :sombre i eme de baixes de
ma arel) que fou eridada Si peneme. encara que pee avenear que la
der, el qual. en quant alta prinmajoria sen indfeenes.
cipie manee i el Governi acudire
He 7resenclet la mejor part de le!
a les Cortes per a desenrotllar. eperaciens, apreciare la diecipline, enhe. (Aplaudiments.)
C ar l i en:es:ame emb q ue tete !lee
lo
conii3rribn uaidta.,a Pexit. Per la eeal cesa
(MORE DEL DPA
puc essegu rer a V. E. que ha esiat
Es Ilegelx i aprova l'acta de
ten
cis f; . infligit a ¡encale er.
la eessie anterior.
Saproven alguna dictàmens
de la COMISSió d'Acto i Q u aDETALLE DE L'ACZIO
ameliant les refereneiee de:
litats i s'aixece la sessiera.
otenunical. oficial, per noticiao
VISTA ANUNCIADA
fidedignes que arriben fina a
nosaitres, direm q ue el dembat
Entre les actes assenyalades
per a desee vistes denle davant
quo les trepes tingueren amb
del Tribunal d'actea protestal'enemio en el barran° do Dued e s. figura la de Granollers.
fora fou duriss.m. Eaviaeld
descobrí
alli un conLingera
SOLSONA S'ENSE REPRESEN.
eneraie compost duna 2,500 a
TALIOPARLAMENTARIA
3.000 eneros.
LI Supremas be anullat leise.
Quan ea va saber ai que pieCidSolsona, castigant el die.
eava eorti una Columna per
triste a Quedar senas represenevitar que l'enemio talles nostecle parlamenteria.
tres comunicacions, puix aquel l
barrene est ä situat darrera la
NOTA PARLAelENTAnLe
línia de rzzi-Azza ì davant
La finalitat de les oposicions
l'afeaste El loo tou violentesera avui obligare l'Atente a ressena i ele legionaria i e n e megotablir la ventat dele fets, i no
lars arribaron al ces a cm.
altre cosa; porque encara la
juatre aparells d'aviaeld
politice civilista dcl Govern no
gueren, ', porque velant a peca
ha tingut aquella expreesid conaleada ameetealleven d'aprdp
creta, que 6s el veritable anhel
enernie. Dotze &enrolle reberen
de l'opinen cona es la repatriatreue.
g ss.
cie de l'exereit; si. corn ea eco4 centres militare el conu
pea, l'Aleale te ecusades debi'Wats per les solucione miegrau intportencia a
aquest
ntes, al liquidar-se la seva dit encontre per l'alt conmiesie, os el mes probable que
tingent de moros que ha pres
nopinie consideri que no snia
pan en l'alee, i pel Idee, %ere,
rci . dut res enfoque l'Alcale tertableasen! estratègic, elegit.
ni al ecu deecaneat despees
La impressid pele esdevenid'adeocat.
menta es dolorosa, puix era InLex -ministre de la Guerra,
esperada.
chantres del debat desenrotllat
Lat eo enomio ses obra de
en la primera part do la eeseie
del Congres i que dernosträ
De Melilla diuen que la po-i
l'agitados que seran les 303sien' de Tizzi-Azza fou atetasions, ha manifestad davant un
da. defensant-la dues eempagrup dt per:odie/es que avui
havia atat des de primeres heuna bateria 1 la cOnlpanyia da
res nl Generes porque havia
sr aldIncdt err le Ss idirle(3 lnat sdeecei:ellrateltea:
.solicitnt del Suprem la suepenginyeres i une, companyla dinsie do la vista d'una acta, Sotend encia. Se cap que ele rebre la qual te que Informar;
bele tingueren alt la agressie
perä coro el' debed ha quedat
dahin mis de 600 balan
suspès fine denle, 1 clame te
espanyoles aseendelm a 127..
anunciada la vista d'algunes
Els propesit deis rebele era
artes, no den estranyar a nInfneomuntear la pottele d'Azale
ge que no estigui a nrimera
efidar, Tafersit, Buitrera 1 Tle4
hora iii Cueree.
zi-ezza. Se g ap per un petate
—D:c alee — afegia
porareihat a Dritte ella ele rebele'
que no es feein comentario sohevien construid trinxeres
pbec lale.
tardanea encara rant da ten.
Qtle pr ocurare ele% la m enor
Asseguraven lee referenoles
que sesavleze rete/mal, ele elke '
eltearnent nanan enriar ala.
tina linea,
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biela fou bellamout disputar, acabant
amb ftt victöria dels Mente, per un a
erro, que t'eran nn bella exhibid&

FUTBOL
'DUNDEE" A BARCELCNA
earresponsals madrilenys, en coar del Birmingham en
:partir; que ha disputat a Madrid,
00/ el sentir general de qué el
con , idera els jugadors del Dun
a superiors als d'armen equip.
.1%5 insistei xen en qué el team esis el millor que ha trepitjat els
de la península.
L'empresa de l'Estadi Metropolit
.ladricl intenta organitzar un match
els dos esmentats equipa. que
crt!en.; que pugui celebrar-se, pel
hit que té el Dundee de jugar conel Barcelona que tantes regadea
y abur triomfar sobre els amateurs
:rgofe5si0n al5 anglesos i eseocesos.
E : $ jugadors del Dundee. veritables
.20 .. de la bala. en la seva tournée
.i.aratal per terres d'Espanya han ba•
rAtletic de Bilbao. el Madrid i
¿Valenci a , o sia als campions d'Es.aa al de la regid centre i el de
95ant.
Han espera que el Barcelona, dad'aquesta serie de victdries, Ilui•
Part,,
demä amb el Dundee corn en els
o millors temps.
Abans d'aquest partit. jugaran els
efils blau-grana i el del Centre
.ts de Lleyda.
D'UNES INFORMACIONS
En la costra edicia setmanal del
aas, ens feiern ressò de la probable
orada del Birmingham per als dilas
9i lo de juny per tal de lluitar conca el nostre F. C. Barcelona. Podir ami que les negociacions no
pogut ésser conduides a bon terx, teta segada que els dits prolesinsistien en qué el partir es
ltt el ella 3, data compromesa pel Club

preaeuein l'encontre. Eu tots doa dista
van admirar-se Mandes veritablement
niestrcs per part deis treescslovtica, en
especial, que demostraran un gran donihil de la pilota.
Fou el resultar de 5 gels a 5 el
primer din. El 3egon partit ja no tiuami reetraordinari latera del dia
abans, car Muro, impo s at de la manera de jugar del Moravia i desi.jnt
refer-se la derrota del dia anterior,
Msä rapid, amb valeotia, decieid i
entusiasme a la %ligada que figurant
en les seres Unces els notables equipiers Pape-li i ',tinas. donant-ne darcuesta manera are resultar el trionif
dels nostres completament i por 4 gola
a O. Diu mitrangers pros s'escarrassaten per astillar el O, mes serupre s'estrellaren davant el gran jure dels p ostres. El partit s'acaba abans de l'hora
reglamentäria, en e -s latió d'incidents
pee agradables que probablement
s'haurien produir entre el referte i l'o•
quip tsecoestorac, per uni derisn5

SARREAL
Darreratuen4 el nostre primer equip
es treislarla al ver noble de Segura, per
jugar-hi 111.1 partit zunb el Segura 1'.
C., reforce( atub jugedurs d'Ametlla i
.Verettl.
Andi un domini complot dels Narralenes al primer tema de jene i alternar a la segona para, acaba amb
gola a 3 a faror dols sarrelenrs.
— Visitaren la ilustra ida, per
primera vegaia, el Santa Colonia de
Queralt F. C., eencertant un encostre
ainisttis amb ele locals.
Foil un jan animat i violent a vegades, quedaut guanyadors, per 2 gols
a 0, els visitante.
LA CARRERA CICLISTA
BORDEUS-PARIS
Parf3, 2S. —La carrera ciclista Bardeus-Parts ha estas g unnymia pel cor
-redo
Mo' son—flacas.

FUTBOL
LA RETAL SOCIETAT DE SANT
SEBAST1A I LOLVMPIQUE
PARIS EMPATEN A UN GOL
REUS
2S.—EI
match de futbol asUna selecció del Corte F. C., ea la
anclaje jugat abir cutre Ola equipo.
qual bi figuraven quatre jugadors de
de la %ojal Societat
Sant Salsasprimera Iliga, ha estar vengada poi
tiä i l'Olympique de Patis, acabit ittn
Reus DePortiu, per 5 gEs a 0.
l'empat a un gol.-11fleas.

ett

F. C. Vilafrence. de Viinfraren del
Tenerle. El primer dia van gnanyar
els forastera grhriee a l'actuada portentosa del seu porter, que para uds
a desdir, aguantant en bona part ell
sol el domini aclaparant dels
renca Im Unid Eaportíva ea percatà
nrrenglerant quatre jugadora del re-

Mi114.12.151

CICLISME

VolIa a faitalanja
--canica el Comité organitzata gran prova que tots vis
que prenguin 15 sortida han
.7-5 .7 a dos quarts de cine del
- Avinguda de l'Exposició prr
falla dq sortida. fer-se cae" : 'sal i dipositar la roba, hae O . aar a punt per sortir a dos
u de 513 en punt, per tal que a
Si pugui ésser donada la sortida
al peu de la Rabassada.
els corredora hauran de por:;:inatáriament el vestir de curses,
o:mina:teas-se la sortida ala que no
prtin.
la Unió Esportiva de Sans ta
el sea reconeixement per Pana
et ha anat rebent de torea les entiesportives per al major exit d'aOara prova.
7C

Cal fer constar que els gols del Vilafranca forro aronseguits en els tres
Onivs atuus serios " , nue feren durant
tut el partir. aprofitant la dearollneació de la ilefensa figuerenca, excessi v ament confiada.
1.'enderna guanyaren els figuereu- s.
per quatre gels a gen,, desprts d'ha.
ver fet una brillant exhibieit cia joc els
dos equips. ainb tina manifeeta superieritat dels tocata.

Teatre Català Romea
EL GRAN RAYMOND
Rei deis itlusionistes
Illusionista deis rels

Magnific programa. cornpost
per les seves millors: ereacions.
EI gran Raymend inventor i
creador; El gran Raymond presenta Eva, la aollesa anglesa; El
gran Raymond illusionista superb, rei de la broma, en la se_
va excursió al 'país dels esporas; El gran Raymond, en ha se_
creació, serrant en
va
a,„ a una senyoreta. The
Great Raymond, l'únic, donara,
(lema, dijous, dos graos copecbeles; tarda, a des quarts de
cinc; nit, a les deu, amb programes de novas illusions de la
seva imenció. Es despatxa a
comptadurnÜ
44.,;„4,e,Dec,4.a.4.4a44.44.2+4+),,~4
14,

ESPLUGA DE FRANCOLI
Constituf un esderen,ment el fet de
presentar-se per primera ce g ada un enze amb els colors del F. C. Barcelona
(tercer equip'(, per tal de lluitar amb
el nualre primer.

Nos 31 da maig i 3 de juny

I:
t

iii aeudf una sentada considerable
i anal, tot i la bella actuada dels neotres ton dos dies guauyaren els bato-chistus. per 4 a 1 i 1 a 0, reopectionlun

a les 450 de la , tarda

Eres els jugadors:
F. C. Barcelona: Sola, Remallas i
Lliniona ; C . 11. Manonelles i Blandid:
almasana, Capd.rils, Fielato, 011er
Masdeu.
F. C. Francoli Altarriba: Palau i
aloa:serene ttofiC. Minguella, Test
LlauFarras (J.), Vidal. Farras
radh 5 Emeri.

MATAR°
tiz eut

lisa dost perrita cutre el

fa una• trecocalovaca, i Efluro
utlort- L'Ira,. ' Ex traordiniria gentada
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Bynolcador angles :pencral
Wilson", en Ilast, carr a Glbrallar.
Vapor anglès "Churruca",
trànsit, cap a Tarragona.
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Cinema Pr incesa
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Teatre Nou_
>> upiautt,oa Coll1( . 111.% en 11- -2s
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Correanyia de sarfuela de
re Liad, crea Inest
FREDERIC CABALLE
' ea') de Itaimm Perla, Petit 4
.5010, tlintarraa, 30 ele 111,111:
eate.----firanWOs exit. Ni!. a 1/.:
,1,
1923. 'l'arda, a las i'35). .f., l 'S n iPll. %estrena de l'opeli umi:lisie mati née a p reu-; pce 5.,,,,
' ,, ,,„ h .„, ;„..,,-. El cm- e
pillar-. Butaca, 2 pesso les. 1,
er lcho de las damas, p.Ji.
li:ritrootteda. La montería. Nit, a
i.,s 9 . 30. Eh o- ,las e7z.t..te, lamo,
La montería i La reina maja,
Esel . Eredarie Caballé. Liman.
dijous. tarda i nit, La munteria
La reina maja.
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VaIxolls sortits

FULIOLA
Un fort partit entre el cercle local
i l'equip "Terror". de Tarrega, acabis
amb la victaria d'a quella. P er 15 a 0.
jO d'infantils entre Tàrrega i Faz
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El music-hall de les ceros
bonique3.—Avul, a dos quarts
de quatre i a tres quarts de deu
nit, cinc L-aanidablas atraccions: UlarietIna i els amis de.
buls: Marta Sevilla, Gran Olivares, Lou st anot, gran novetat coree-,grtiva 1 la célebre inanua Vence de Navarra. Avis:
En diu;renges 1 des festius els
preus secan: Tardes, entrada
urna consumarid, 150 pessetes.
NO, aadires laterals, 2 pessetes. Nieva d;receló de nutria. >7ele2les coherts a 0 pessetes. 1:n1r/quesos cspeciala. La millar
cuina de Barcelona!:
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EDEN CONCERT

Atina :entena, La tallaa de 1a carota, Sirni
La fina indomita, O i 10.

sancoepata3/3.33.3//rzarmaezuscumalcm
comr.ln.y!a do oordi,dia ,4
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Asalto, 12.—TeMon 3332 A.
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4 ca. DCD1ä, dijo:5., 1,75:3 g el Corpus.
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Ma r y
bOjaalent enartioraea, per Mar; Ml•
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JUNEDA
S'han jugat dos partits de futbol
d'un real l'Iteras; el primer, entre el
Juneda F. C. i l'enya Salvat, de Lleyda, fou favorable als locals per 4 a 0.LI segun, amb el Torregrossa, donl lloc igualment a una sorollosa
victória deis nostree, algunos jugadors del nostre equip foren malt
ovacionats. El resultar tau tambe de

asfraelleseafreaailallse-we4Leee-me)

e Ne.;

de juay

Dimecres. dora G de
SEMI) BEETHOVEN
Exclusivarnent per als
sotis.—AVIS: els socio
ingressats darrerament,
s'havien inecrit cona a
socis aspirapts a comenearnent del passal rifes de,
novembre. Aquelles persones que desitgin ingressar durant cl curs
vinent cal, dones, que
s'apressm a presentar
llur proposta d'aspirant
el nii,s aviat possible,

331127.3923/Z3Zeler.311=237.6127321.1111,21111127•271

eran enr.71:111, 11123111/97.3 pr..5er./.3& (1.9.,.1/8( nou. atoteca ti p pri. /,,.
ni • a 013,.., ../ r..S.: el ..? 17. P1/7 . 1.11, '1'
1' 7a . / 1. -caladr:c 1 , 1 a't.Ta 10 , 011- .5`.
7 . . 7, 11 o des qi:o.r's di d s. ,i'.:
U1/7112 97 vogratna: 111
. -' 05 1..1n flel•%,.
11 .'11 n 11.! Irle n tres actes,
..,"
EL terco DE SAN PAELO
1.11 n1u91 i19 9.11, 311, n • • i7s',.. pres-n1,111 ea ,e 3,3 — 1111 9 11,.. /113 Ce y'
1 Une, o la 1,:la: 70..ear por la 4:
fino u Fa • ,:u de 33n Pab i o. :Ctl: ,
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SESSiO 3CHUNIANN

Aviat, preseulacia
de ff.aria Conesa

•

(Ir

Teatre 'Yoveta

drarnätica del

Vaixells entrats
Vapor espanyol "Tirsu",
Cartagena i cocales, amb carroga -general i 2 passatgers.
Amarrat n5snii dEspanya. Consignaran. Barrios.
Vapor espanyol "Sagunto",
Noticiari dels Cercles
de Cartagena i escales, ami)
CLUB DEPORTIU ESPAN VOL
eärrega general i 18 passatLa Junta directiva d'aquesta entigers. Amarrat mol! d'Espanya
a 0.
at ea creu obligada a dester certs
NE. Consignalari, Cornpartyla
:iftrais que s'han propalat mtencioTransmediterrania.
TERRASSA
ud ament aquests dies, manifestant:
Vapor espanyul "Mallorca",
Va efe,tuar-se un partir de futbol
Que mai ha estat tan gran la unide Palma, amb carrega general
entre els primera equipe de l'At1,U5ic de
%t de criteri que ara existeix en la
i 64 passatgers. Anuirrat rnoll
Sabadell i iii nostre Terrassa F. C
:. oettiva i mes quan toquen al seu
de les Drassanes. Consignatari,
fou mott interessant.
cene amb feliç éxit una sarie de queSortiren
Companyia Transtnediterrania.
victoriosos eis locals, per 5
l osjectcs que en bren aniran deseeVapor luida " Polluce",
a 1. FA tiraren dcu cornees rostro
neant.:.e.
dexandria, zurita col6. Amarrat
l'AtIttie I uti costra el Terrassa,
Que és absolutament fals que la
moll de Sara Bertran, Consigponer terrassenc. Frederic ParI tralitzac:6 de les obres del ami carnp
natari, Maman de la Torre.
cele., va parar mi peualty, que li va
obeeixin a llar suspensió, sind al Irá Vapor espanyol "Pérez Pu-.
valguer una orad&
rot per confeccionar i adiajnI", de Liverpool, arrib carM.
raoe els treballa de construcció del
Arnar-rat moll d'Espanya
OLOT
r4 atiiic estadi capap per a 40, 00 e
Consignatari, Companyia Trans
fur•Tinguereu ion das partits
! tk e •.adors. el qual comeneara u mitmediterränm.
bo' entre el Palafrugell E. C. i Olot
;ira de juny pròxim.
Vapor espanyol "Camproa",
Ctub.
Encara que el primer equip sofreix
de Cardiff, arrib earbö. Amarrar.
•Eseara que el resultat dels encon; arria baixa, queden en absolut comahl del Pontó. Consignatari,
tres es donara per descomptat,.. aumll
':eaes amb elements d'indubtable rálua
Campos Crespo.
immbroea coneurreacia a presenciarr. •,..1 ingressats si Club, amb eis
Vapor anglOs "Eara Ninfo",
los.
tuls es constituirà cl primer equip en
de Bombay, amb carrega gene.
L'elan, lacro liii, amb enteresa
e:raicitas de superioritat al que suaral. Amarra( moll del Morrot.
per a oposar-se a Vetupenta del Paladc iensava els nostres colors.
tsicals
Consignatari, Emberg.
11./UeSI
frugell, pera atad, tat gitanea.re..1
ESPANYOL SANS
Vapor espanyol "Guelaria",
et primer dia i empataren el segon. endo nileflOS, Aires 1 CSOrtle3,
tre la sorpresa &parral.
E n17 .2 c:s primers equips de rEsparäreegit genera l . Amarrar mol!
EIA resultan (oren de 4 a 1 el pri:iel l del Sans s'ha concertar un inIn' Sant IBectran, Consignalarl,
rni . r lea a favor de l'equip Vi:1 11'30f i
aru nt
penar per a denla, al camp
Ibarra i Companyla.
de 2 a 2 el segon.
is 'a carretera de Les Corta a dos
Ea els locals nota lo wanort
Vapor ihollandes "Orlan";
1e0s de cine de la tarda.
d'entrenament, pirró si s'entri set, malt
d'Amsterdam, arnb er-toga ge. 1:e neentre promet revestir excepentusiasme prometen [non.
neral. Amarrat mol! de Barco4 ' 11 iracres ja que ambdós equips
Per stet que cl primer die el públic
ona N. Cormignatari, Talavera.
". Pre sentaran reforçats amb valuoVapor espanyol "Eseolano",
ja proa impaeient del retar e! en caelements que fins ara venir .: oc meucar, protestä sorollosamest es resde Las Pa3mas i escales, arnb
en altres clubs.
-ial
rs
pessenluva
isiomte quo li
cárrega general. Amarrat mol!
SOC IETAT DE BASSE-BALL
plet i que fins al cal, d'una estoua
d'Espanya NE. Consignaturi,
nctlien,
mis
que
Din
sortlea
Companyia TeaneMeditcrrania.
A causa de la pluja, diumenge es
Cotice evitar lu repeticit d'aquesn
sus pendre la inauguració
oficial
VaIxells despatxats
tete.
eal uesta entitat, ajornant-se per al
Vapor espanyol "Cabo Tres
ussitt di a 3 de juny, a dos *atas do
Furcas", amb carrbga general
SANT SADURNI DE NOTA
amt el mateix neograma del dia
cap a Bilbao i eScales.
Al camp del Catalania han jugar, en
Vapor espanyol "Parceló" en
c:17e a dhesions de - la majer part de
partit amistaa, el Barcelonf contra chi
;test, cap a Cartagena i Ceuta.
t societats de Catalurtya, sir, "IS
Vapor espanyol "Pérez Pue dn
ncs, diumenge, una digna reEl CataMala domink completament,
jol", arta) carrega general, Iran
/' tla tació a aquest acte. Segueixen
sier e ant set gola contra cero.
sit i enriad, cap a Valencia.
tilides les invitacions qu
— Al camp del Nota lamba mili.
e esta Llagut espanyol "Dolores",
rePar tides. En tot cas, poden reron vencedors ele locals, per tres gols
ami) carrega general, cap a
' Irle de restarge social. Rambla de
a un, jugant n'ab els "Tigres" de la
rf,arlagena.
tiara. tt,
U. S. Sane.
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ALFRED CORTOT
JACQUES THIBAUD
PAU CASALS

ets Divendres, brnefici i corniat
de Macla Tubau

cine, r'10 maulee pc.pular, re- e
.'„ piesentant•se
per primera vagado '•14
e en ola tenme la 3areects en tres *4
artes, de szrollts axtt,
EL secensTert DE SAN JUSTO
,-1,

4

Lliga Escocesa professlonal

Secció Marítima

r u in

Teatre Còmic
e
."... dimite:me, tarda, a IIC1A quarts.:5

sssra-1,-103-^~.~4*1•0e4,2÷X•s»

4

tica eanconetista
MAMA TUBAU

, es destaca eoWndid sonse
, trabes que desnaturaldzin
`4
,
., . les seves concepcions ptastiques clins de Eart nulo refinat.—Poble: Mai Inés van ,t
rics cona en Surnurum la
formoea
POLI NEGFai

Teatro de la Sarsuala, de

Avui, dimecres, tarda, a
preus econbnites: La estre,I la errante, per
i
La montuna, per Yeadrell.
1 •.
f •
t • inanolita la ?„.
Pequei La relna do las pradoras, per Vielúrta Pineda
Laret.—DAendres, ud.
t . ht int rIOl 1 . n castellä
DON Juo.n DE
SER/LaLLONGA 2
re .q• Jocep Lluis Lloaet

VOGATARO
cants i dances javanesos
Els famosos barriales

SANZ - 3481Z i grandiós èxit de la simpa.-

on el cae ucuiptural de 2
s
POLP. NEGI1I

,

Darrers concerts del ptesetit curo. Dues magaLtiquos sessions de trio', a
earrec d'illustres andetes:

El popularíosim

POLA N'EGRI

u

Assnc;nciAMusicnCameel

LES PCPPESCU

public barceloní en la
monumental p e II fe ula
oriental

11 Hl

CONCERTS::

: :

e

2

Madrid

DUNDEE
de la primera divisió de la

g

LUCRECI BORGIA

6,

Ajuria.

Tereporede 1023-24
Avui, diniecres, tarda, a
dos quarts de cinc. Nit , a les Z.
deu. Projecci6 de grano
perlienler, .e.3 erlebrades
atraccions Cabria! Lordy.
mandolinisla. Exil de la 2
gentil bailarina La Gotetera. Els origirals
ea
..4
TAKKA-TAKKA

2 L'arléu-siau de

:5

cultor, do l'especial Programa

VARIETATS

Cl21. 15Ell

Sleas.a.:^4-44:-M-Z44-144-'»elala14-a.

del

organitzada pel

Barviluna

Avui, dimecres. 30, i di »tia,
31 de maig. Tarda, a dos
quarls de eins; Nit, a dos
• quarts de deu,
DARRERS DOS DIES
• ' Reestrena de la segona
jornada de la colossal pelNula

t El film d'interes, El príncep es-

Tetaron 5 , 4 A

Companyia de sarsuela
opereta Pincrlo-Ballester

[1J3
FI CI

reare Barcelona

TEATRE NOVETATS

e. >

Telefon 35eu A. A tres quall3
de den:

Trofeu Artuangué
Vialge a Tarragona i retorta
ara/a automòbils de turisme, a
-10 pessetes seient.
Diputac16, 403. Teléf, 1385 S. P.

r

w>44k4 44 eke4+1-.I+11e1K+444441

-TEA TRES-

FIGUERES
S'han celebrar dos partits de futbol
entre la Unid Espottiva Figueras i el

e eeetemeeeeeleeeeeee-e4el n () vena, dividida en deu IlibreS.

ELS TEATRES

Serva.

A propdsif del partit "revenja"
Barxiceta-Europa per al dia 17 de
my amb motiu del comiat d'En Vira Ifartinez, pedem assegurar que
dbé quelcom sha parlar d'aixà, no
ha res en definitiva fins ara i pel
pr sembla, aquest parta no porta
at traces de fer-se.
@ara el suposat trasilat d'En Besas. el notable jugador del Nfartinenc
52: altre equip. urs individu dc . la
cra craquest cercic ens manifesti
:a noticia és total:vera inexacta
es per desmentir categdricament.

7

Gran via Layetana
local nils fr,lsin 1 cUnode.
Avui, dimecres. Grandiós progArna. La gran cinta de La veritat nua, per Pina Monieheli i
Elena Makowsim, les mines da
la cinematografia;
tibtirna dia.
La fila Indemne, O jornades pele asos dc la "Comedio
Eranraise", La peliicula dramat,:ca La bala d'or, Els perIlls
del Yukon, III i nItim episodi.
per William Desnaünd; Fatty
toheriff, el reí de la broma.—
Deanä, tot, estrenes, entra elles
la gran cinta d'estrena rigor- oci L'hime sonsa nom, ea

Randa de Sant Pea, 15

Rebudes totes /es nove-

1 tats de la temporada en

1 Panyeria per a senyores
scnyors i nens

La casa millor assortida
en estams de molt bona
qualitat a preus barati3sims
Tcts e:a diluls 1 divendras
y arda da rctalls

Dimecres 30 de /naif(

LA PUBLICITAT
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STU

si

Estiuejants
Al cor de la Costa Brava.
gran edifici. ex-convent,
amb cel.les disponibles per
a families. Aigua riguissima i abundant que neiK da
roca al mateix conyent.
Vista panorämica del Golf
de Roses, rig es hiedes i Cap
de Creus. A minuts de la
casa tal ha una bella platja
per a banys de mar. Centre
d'excursions. Per a infores,
a l'Administració d'aquast
diari, de 9 a 10 i de 7 a 8.

tei

,

6 CILINDRES

de

Llet

o

condensada

Nilda de Productes Ceràmics

Raiolcs de Valencia i artl.
eles dc ccnstrucció

Casimir Vicens

Despatx: Tallers, 72

Teleg on A. 5090
Fábrica: Carrer Benavent (pro
alto a la Traves eara do Sane)

No n'hi ha cap fiue doni major satisfacen)

Tots els de la seva reoulació li doblen el preu
u
e

PER QUE?

OEPURATI9 VEGETK

AVICENA

l

ST EVENSON1

SliflU I 1:15111fEti g ttS

es la

millor
pe venda: Vilal i fl ibas. Segalä. Casa Sorra. Farmecia
Clon Roja, Vieons Ferrer i
Cumpanyia, i lotes les bones
larmäeies del mijo

IfiriOSA 1

València, 295

EfIRCELOWIA
lsidor Pons

Salón Studebaker

PREU: 5 PTES.

Espanyola.

Agencia

11 11 13 a II II 11 11 if

II II 21 11 11 11

EL PAGE

BARCELONA

Perquò STUDFRAKER es construit per les L'ibriques
importants del inón en cotxes de G cilindres i la seva gran
producció permet e reus incomprensibles per a eotNes de primera
categoria, que abans de remetre's al client són sotQlesos a Inés
de 9.500 inspeccions

111

11 15 II VI 11 MI

.

Passeig de Griewial

aziiiiiiszeguargrmnzamotonmognzentinzan

FABRICA de Fanyerta 1 dells es Valen•
ti >uler. assen!! Remen§ ea trabardinos ralient : tres, AS I terlottl. rstarret
ecl tal dea le 6 7,0 Ates. Metro. Venda
de re talls els tutltd.te 1 OlOnOl a Oelnyd.
reTicsol. saJoIrl l'en au.
etud.

t

.

p

DORMITORIS
S

MENJADORS

Fundada 1752.

Cuando Quiera Vd. Píldoras,
tome las de

PREUS BARATISSIMS

Brandreth•

ets.

Rambla de Catalunya, 45-Teléf. ib-

R odaments

mobilisme

"""''31M

44. CARME, 44

a bolas M a 3 són
f2ls mill.Grsp2rausos
industrials i nto.

Puramente Vegetales

Mas,21

MIZ"

(Davant

Elevadors

marca i:xhaustor
són garantits per
temps

thw

Motors

Pistons, välvules, segments, engrassadors

etc.; de l'acreditada
marca BINET

•

A. 1895,
I Estafeta. Poble Non, Wad-Ras,
236.—Tel, 238 S.

ANGLO

DE vira EN

N'11

Poble See, Crunpo

Sagrado, nú-

31110 A.
eli Sans, Canonge rinerriat,
II,
lefun 104
VIII Gràcia 1 Sala Garvasi, MenAndcz
Pelayu,
757 G.

"
SI

IX
X

Igwon

Emplastos de
Remede e

lonetes

LUIDO i teles per a

espardenyes

Sant Pol de Mar

(Barcelona)

!n'itt

"-IN/

1101111.

verlo.

.t

efgzetA4
A • Zett•

Marca

9.

teock Mulla
univerea1 para detona&

9.

eer,

1
romazineensmaszemiumnamzeozzasueNuemilli

CALÇATS SIMON
Liquido a la fábrica mateix les mostres
i calçats amb tares que no podenl
lliurar als comerciants
F'RELJS DE SALDO
Faiirica g e caet:

ct. •

r

swerill.

41111813.1.11111fflub_.

ilindn Fábrica de Iones,

MUNDO

I andad* tI141.

LI úb1ic pot utilitzar tcmb Ola telCion:de Ics TenCncies d'Alcaldia i guarteretsde la Guärdia Manjc..ipÄL

ianunzionmumimisamEne.ewansx.xanau

LAS sonaste.

e

Servei Municipalitzat

nerneru 201.—Tel, 26a. S. M.
If• n rta. !lo wr*, 7.— rol. 99. 8. 51.
:Sant Martl, Nlunianyu, 37.—l'elel'un 234
II(ispital Clinir.—Tel. 332 G.
San iä, Reina Elisenda, b —TM"
aun 107, u,

Merque el grabado
• te* Watt y vera 4$
ta panera entrar loe

Para et atterefewlente, Varddite lottnet•reba, Unala tutti, AN•etta
Pela*. Dolor es S-ah:idease. •n••teatten, elseepisia, .al oral Nelebs.
Ktertela, y a, dimites, es amenas de la lapicera 4. la aura,
os uni.on.igual

TELEFON 2480-A
SUCURSALS:
CENTRAL:
Sant Andreu,
Sant
Andreu.
correr
Balboa,
!letra
Bareeleta.
Tal.
Distriste
IX
Dislricte I

ilj©,e4
Cases a París, Madrid i Bilbao.

Las Pildoree de Bia.NBareit. purifican la
sangre, activan la direstlon, y limpian el
e,t6mago y los inteatino• Estunutaa el
higado y arrojan del sistema la bl., y
demis secreciones viciadas.. Ea una
inecbc,na çuc regula, puntica y fortalece
II Materna.

Pompes Fúnebres ! s. A.

5 Ca
r grenTiS

mero

BM LOT per a automübils de totes potencies

Curan el Estrerliudento Crónico,

l'Hospite.1)

A-W-42:257013Car.".dE612.SeedaraltiffiffliligieillIESIBIn

Kaça Santa Anna, 24, 1.

de benzina (dides)

de

Siempre Eficaces.

LLULL,

(darrere el ParG)
igussumummunaimeossiissummeasomm11193300111111
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CASA CENTRAL : LONDRES -*- CAPITAL I RESERVES: Més de 1.1itires esterlines 13.030.090
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