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La Política

BARCELONA, DIVENDRES, 1 DE JUNT 1923

LES CHOMITHES INCIO CATALANA
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Si la noble intervenció dels horneo d'ofici espiritual en la
política as un signe clar de l'altitud d'una causa patriatica . Ilur
ajen-eneid en les males arts de la política baixa és un signe,
ig-ealment dar. de la caiguda d'un partit.
El moviment nacional català, segons les orientacions que li
dona En Prat de la Riba, ha tingut, entre altres objectius, el
aestartilar i organitzar col•ectivament la ciència catalana. Sabis Er Prat que la justificació més excelsa de la causa patriót ica d'un poble consisteix en la formada d'un fogar de cultura.
partir.: d'aquesta concepció, els homes de ciencia eren voltats
deis a, nors i deis prestigia que corresponen a llur fundó.
I ,omeneä la florida d'institucions, Escotes, biblioteques, lalaratehs, seminario. Totes les activitats cientifiques eren atees en el vastíssim pla, des de les filosòfiques fins a les d'aplie' aere J'Austria). Per donar a la ciència catalana rambient faeorabae al seu descabdellament calia inspirar a la joventut
estad ea l'amor a la ciència i ensenyar al poble el respecte als
heme que la cultiven o que divulguen el seu contingut.
lada la davallada d'una de les branques politiquee del catalanis tee ha fet possible que uns homes d'ànima Horda, en els
quai, la política és mes un vid que una normal activitat cívica. fessin senyors de l'organització electoral de llur agrupa/nena 1 posats per damunt dels definidors doctrinals, dele Mera,
dele jerarques pomposos, han reclamat la col-laborada d'alpos subjectes que passen per homes de ciència, per a les feines le falsificació electoral.
Respecten ben poc les institucions nostrades, i estimen ben
por Catalunya els que fan servir per a aquests inferiors menesters els professors i fine els directors de les Escotes de la
Mancomunitat. Un professor i director d'aquests havem vist
no fa gaire posant les mana en els tupins infectes del districte
seta de Barcelona. L'endemà, aquel] home anava a ensenyar
als joves catalans de la Universitat Industrial les aplicacions
de la ciència química en la indústria dele tinto. No ii hauria
valg-ut més que ell mateix hagués estudiat el tint que la vergoma ha de posar al rostre dels homes quan es presenten en
públie després de cometre una lletja acció?
En Planas i Casals i En Comas i Masferrer eren molt més
respeetuosos amb les categories intellectuals. Per a les tupinades ilogaven la gent tèrbola de sota Montjuich, i per a les falsifieacions d'actes utilitzaven els estafes professionals, destres
en les imitacions de les signatures i en l'esmena dels textos i
les xit- res deis documenta. Anaven a buscar els auxiliare d'aqueste mena a les tavernes, i no pas als laboratoris.
Haurem de contemplar ara la vergonya dels professors portato sota Montjuich amb la missió de fer tupinades? Val a dir
que l'home de professió intellectual o d'activitat científica que
es presta a aquesta deshonrosa tasca queda absolutament desqualificat, no solament com a patriota, sinó com a profeesor, i
cer., a director d'Escola, i com a químic, i com a cavaller.
Escrivim aquestes paraules perquè creiem que la salut
earetuel dei nostre pobie les exigeix. Lauda Catalunya en l'abrió trista si ad fos possible que, soase protesta torta i
-e caetig proporcionat, els prefessors anessin sota Montjuich
m a individuo d'una partida que roba actes de diputat. Ja que
pasta horneo poden fer el fet amb una triple impunitat polítirtrofessional i judicial, almenys que tinguin la punició pe-tira d'unes ratlles justicieres, que llencin sobre els delin- el menyspreu públic. El cas personal d'aquests honres
aviat grotesc i hauria d'ésser tractat irònicament. Pera
pecte polític és un cas greu, i per això el tractem ací, tot
ndint de la insignificäncia personal d'uns pobres personatnovel-la picare;,ca.

EL NACIONALISME BRETO
rldit entre nosaltres que un
Hrnents de reivindicació nainteressants actualment. és
. dins la carcassa de l'Estat
.:tenen els bretons. El patrioo vol Coser dit francés, no
; com el patriota català que
• interpretacin unilateral del
-sa. no vol é s ser dit
espanyol. El patrintisme
Co prufund. racic. violent.
• - en-e els provençals i el
7-ae linguiatic i testeravetos i acceptats (tot i
•• MpS que provençal era
• de francés fina al punt
.,al quan sort:a del seu
ord, "anava a FrauI
•.-an un català de travesen dignes "anar a Espabretona i Ilur nacionalisme
amh malfiança. El proveo,t-irtt un moviment flomolt líele i molt
. :tat política. El brete
irrespectuós i infidel
francament separatista
- . .velles joventuts.
; el celti°m ita produit
albea l'heroi semi frin,
massa sensibles. veuen
+lista hret6 un sino fcin
de Pur territori.
reivindicacions essen--*rnent bret4 és la lin'erer els francesos, tot i els
-oripats "a la bella llengua
fredament, a copo de &reglamento, pretenen oceir• ent, és clac. Fi mateix Gotelera i fino protegeix les
-egionals a Alsäcia-Lorena i
imposa l'As exclusiu del
a la Bretanya. Els bretono pe3ón testaruts. ?Iris que els catalans
que se rnblen tan platònics com els pro-.
hetis an i que els catalana pee! iem atényer sense esforç que a eaciutat, a cada vila, a cada bar' Ida, a cada raval, hi baques una'
'‘, ,ola catalana. P.pdriem atenyer que
' .1 diaris escrits en espanyol, entre
«sillines, fossin una excepció. al reW1 del que s'esdevé ata que l'excep'"6 Sorn. ib, vergonya! nosaltres. El
11, 55, per defensar la seca !lengua
Car

estimada, s'agrupa , combat, estableix
un bloc poderós, s'obstina, cene. El catala .fa teto els possibles per trair a
cada instant l'ideal pel qual sha joramentat, i abdica com un esclau o
un eunuc. Diriem que rper comptes
de comportar-nos a/1lb la riostra llengua "com un bret4", ene lii componIrres -com un bretor. La Huila deis
bretons a favor de lisie 'lengua nacional és estimulant i exemplar.
Un deis animadora del moviment
bretú es Taldir, que porta la seca vida entera consagrada a la causa de
Bretanya. Durant moltes d'anyades ha
editar Hiles d'esperança i de lluita:
Ar Bebl i Ar ("ro, i recentment ha
editat el seu terç torn de Barzaz, poeretes de guerra, äspres i deliciosos, simples i commocedoes. Heu's en aci un
íragment on, en horco de l'una, retorda la seva llar:
neeräpali dels tneus !libres! Qui
ut Ilegirä mis! Qui guardara el ves/re ree.ard, Pintes, Escriptors, que Id
elestilláren la mel de lez voetra ánima
ti-hin,' Ei Torre; treball s'haurà perdat per sempril
Es que la materia triontfan) de Pesperit? Es que el bregit del tentó apagara per sempre el sc otel3die i sima
de l'arpa que vibra, i la M'u de la tenora que (11.1 cruda a la dansat
Un bell estol de revistes, ardides
i erudites, econòmiques i literäries, redactades en bretó o ce bretó i en
francés, mantenen el culte a l'ideal
patriòtic de Bretanya.

Lo Ceo belga

El uou projeele

de reclutzeol de l'exercil
Brusselles, Cambra belga
ha començat l'estudi del nou projecte
de reclutament de Vexercit. El ministre de la defensa nacional féu una
ämtlia exposició de les raons en pro
de l'augment de guatee meses la durada del servei actiu a files.
El diputat socialista- Vandervelde
afirma que el partit socialista desple
garà una oposició inflexible davant
del Govern, en les proposicions concernents a •aquesta qüestió.7--Havas.

En assemblea general, celebrada el
dia 26 passat, en adherir-se aquest Casal a Acció Catalana, fon proclamat cl
segiient Confeti direetiu:'
Presiden!, loan Puig; viee-president
primer, Enric Massana; vice-president
segar'. Josef Inglés; secretan', Jalone
,Ilagriliä; vire - secretari, Guntersind
Olear: caixer. loan Gual; comptador,
Liuis P. Guata; vocal primer, Josep
-limarais; vocal srgon, Francesc Ellas:
vocal tercer, Eran-ese Curnellas; voceo
quin-4 kan Tarris.
OFICINA ELECTORAL
DEL DISTRICTE III:
La Delcgació d'Acció Catalana al (listriete III, davant la proximitat de les
elcccions a diputats de la llanco»tunttat, ha acordat tour obertes les seves
oficines de l'Ateneo Nacionalista (Cavador, 4 , pral.), de les 5 a les 12 de la
nit, a fi de poder complimentar ice
nombrases consultes que es presenten.
Art. ~teja- prega a tots els qui
guin liS U:tendel d'ajudar a les tasques
electorals al dit districte que no esperi
al darrer rizoment, pregant-los que fado les respectivcs inscripcions per tot
dissabte vinent.
CANDIDAT NACIONALISTA
Pel districte d'Igualada-Vilaf
on la manca de cohcsid dels vcritables
nacionalistes i el desagradable teirit
de pactes de teta mena que s'està efectuant entre eis diversos elements que
ton a la ¡hala han motivat que Acchi
Catalana no presoite,s oficialmod candidatura, aquesta recomana als seus adherits que votin catulidatura del seu :ior G. Grant i Sala, nacionalista incondicional, Tideani del qual és el Mí':
avingut al que sostéAccid Catalana.

Full de dictad
L'AUT0.110111L DELS REGIDORS
Ho confesso inginuament: la locomoció en automòbil m'apassiona. Sento amb intensita: el plaer d'ésser endut a través de les vies remoroses, sobretot si són ban pavimentades com
el Passeig de Gracia i el carrer de les
Corts Catalanes. Veme fugir a banda
i banda arbres. fanals, policies, quioscos, urbans, ets., em comunica un optimisme—ai de mil—bel, efimer.
I es que els automebils que ara com
ara, algun cop, són a l'abast de les
metes forces, tenen un petit inconvenient: el taximetre. Aquest vil aparen, llavors que cuido d'assolir els
cirns del henestar, Ilavors que la sensació de Hincar sobre cl món com una
cosa lleugera, quasi ingrävida, es a
siunt d'inundar-me, projecta davant meu
una xifra absurda i cm deixa estabornit.
He fct detinguts estudio per trobar
algun sistema bet per esquivar la traidora punyalada del saximetre. Mai no
br descobert res que valgui la pena!
Totes les solucions que he albirat—
esdevenir ric, ésser ministre. metge de
fama, hisbc. capitft general, governador civil, president de l'Audiència—
miran smehlat completament allunyades de les meres capacitats i circumstheies.
Ahir, però, Ilegint la ressenya
Ii sessió consistorial, vaig entreveure
una possibilitat que mai no havia tingut en compte. En els rneus estudia
mai hacia enfocat el arree de regidor
e ,e1 im .ratni per arribar a tenir auto/inflaele franc. Es vett que h. es. Si
l'Ajuntament de Barcelona ¿espiro cada trimestre a la ratlla de 25.00n pes:
setes en lloguer d'automäbils per als
regidors. és evident que algun 31'aunests honorables magistrats es passeja
inagnificament pels carrero, placee ¡
eticontorns de la chitar, sense por d.›1
taximetre, com un gran senyer—millor
encara que un gran senyor.
L'envejo: L'envejaria si no fos perqué el men amic, el regidor ifassot, ha
tingut la terrible pensada de censurar
eriergicament la conducta dels regidors
tettomobilófils. No vull pas posar-me
en contradicció amb el meti ami., MassM. Den tenir raó. No den estar hi
que un senyor Canons o un senyor
Trapella, a mis a mis dadininistrar
els interessos comunals, fui pagar a
la ciutat els seus compres de loeomocié, mecánica.
Sobretot si el mal no té zernei, o si
tenintme no co vol trohar, valdria la
prisa de crear un garatge municipal, un
ces de solees muniripals, uno fitbrica
pneumatics municipals, una aixet-u
benzina municipal, en fi, un organisnic de grano proporcions que ens
feo qutsiar bé davant lea nacions estrangeres.

Carlea 8oldevila

—Acimut, Sons Jan n es crouon quo
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Acciá Catalana fa pública
avui. els . nems 41e1S candidats
-que • han de representar a la
Mancomunilat de Catalunya
l'aspirada a la Mibertat de la
patria . sense condicione ni limits precie.
Al costal. dels diputats que
han de continuar en Ilur canreo per haver estat ciegas en
los darreres elatacions manco=flete, els qtar triosn-fin en
aquestes eleceigns duran a la
nostra única i .\ a .migrada
corporació nartatals e un sentit
de mäxim patriatrame i alhora
de capacitat i
responsabilitat maximes. '••
La candidatura d'Acció Catalana es per ella mateixa una
prova dale beneficie que' rendeix al nacionalisme aquesta
novell aforea. Amb ella se senten representats i amb ella Iluiten no selament les darreres
promocione del catalanisme,
decebudes fins ara de no leobar encarnada da Ilur ambició
patribtiza -en a t e organitzadono regionalines. mes tambe
¡lit!" ', t inte; acpetstes
organitzacions havien cereal
en
d'obtenir
anees temps tote
ele millors fraile possibles per
a Catalunya i encara aquells
:Mies patriotas allunyats de les
Iluites politiquee, convençuts
que havien de consagrar-se
integrament a altres tasques
per a Catalunya.
Acoja Catalana Huila, lora
de Barcelona. en aquells
Hades que per haver-hi aronsegun el naeiontalisme una for-ea autentica, no ea l empararse en simulacions ni menys recarece
prossediments contra
els guate Aceró Catalana ha
llançat la seva condemnaeia.
5.
Pe:. Vilanova-Sant Feliu,
eia Catalana presenta per a la
reelecció els dos actuals diputare, En Jose Maria Bassola
i En Manuel Measer i Llorens.
Cal a. la MauvatUáLtai, i ps con,
tima:celó rraqueete dos representants de*Vilanova-Sant Fe..
liu, no sols. en benefici de les
torres que els elegeixen, mea

e

tambi per suporiors interessos
nacionals. De 1 . 1avis d'En. Dasbols i per la seca serena lleialtat patriütiea, el 'tribunal Suprem de l'Estat . ha bagul d'oir

la primera declarada explícita,
da primera confessió de nacionalismo incondicional. Grades
til sen company de candidatura,
grades a En Massa i Lloreras,
la Mengua catalana té avui l'honoran-ad mereseut i domina
ahselutamant al nostre primer
teatro, i ell tendré l'ha tiefensacia de greuges i de. menyspreus. Els electors ile Vilanova,
Sant Feliu es faran un honor
de tornar a la Maneamunitat
de Catalunya aquests dos dignes representants.
Al distriete d•Oint-Pnigeerdä
els nacionalistes adlierits a Ae-

cid Catalana han acordat designar candidat el senyor Da-.
nriä Casanocas, antie catalanista que -ha anima anal) la indastria que dirigen, fer prósperes les contractos son vira een se mai abdicar d'un ideal a 111ln/tu:a.

La (n ' ata tindra el maxilar
danterés a Barcelona.
En els dos districtes
que
eorrespon elegir diputats -- el
Ir i el (II provindals Acria

Catalana presenta candidatura
plena.
Els electors narinnalisles
distriete megon volaran els nerayera Nicolan d • ralwer. Puig
i Sais i Forran de Segarra.
raer% I•antic,
En Nizelau
1.rosident, n 10 la Contsispi

Cultura de d'Ajuntament do Bar' edema un deis prestigie me,
salida de la cultura nacional,
el patriota que ha sentir, el son
eestre flagellat per l'arma Oír
la pollera eepanyola, ha per
contrariant propósito an t 'cloro, que el sen nona casa a
nieta de .candidats, decida a
dur a la Maneornunitat Ilo Ca
tnlslnva l'impuls que dona a la
(-tritura -nacional en el sera pas
fruelffer per l'Ajuntament de
Bercelnna.
El nom d'En Puig 1 Salsa rl
president del Sindicat de Metges (le Catalunya, alome mai
Ilanerit a l e s Hurtes- palftiques,
rensagret sompre a des lasques
(Iennobliment (In la riostra roca, atrairrà l'entristemme dele
petrintes que faran prevaler la
noetra randidrílura.
.11uitant en el maten distriete. l'historinder Ferran de- Segarra. deixe in seva cambra de
trehelf, requerir, insistentment
pelo amics, rendint-se al coma
u lliment •d'un'deure patriótica .'

Tres opuseles, destacats de exemple, per adreujar: en volee
.13n altre treballador excels l'Anuari de l'Institut d'Estudis filiar ele finestrons de lorgue de
Catalans,
vol. VI, suara eixit a la Sen d'Urgen que ara posseeix
de la Catalunya auténtica, de la
Catalunya nacional, enenpeala la llum, han vingut a les nos- el noetre Museu, decideix fitres mano. Un d'ella és mono- liar-loe a Flandes, a conse/a -Dista de candidats pel di(riete III: En Manuel Folguera grafia de "Les Creus d'Argen- qüència d'haver-se constatat la
teria a Catalunya", per Mn. Jo- intervenció de gent del Nord ,
i Duran,•president- i ànima
l'Associació Protectora de l'En- sep (iridio) i Cunral; el segon do noma nòrdics i de materiale
senyança Catalana. En Folguera Ca abra monografia de "L'Al- procedente del Nord ea la cena.,
i Duran s'havia fet prometenea ba de l'Abat Barre"; el tercer trucei6 d'orgues, olvidant, pot,
de dedicar totes les eeves ac- de un inventan analitic de les ser, que aef a Calelunya no sola
tivarais a -l'empresa que ha de "Adquisicions del Museu de lambe es construiren i pintadur mejor profit a Catalunya. Barcelona".
ren orgues, sine que fins i tot
Aquests dos dareers opuseles, els nostrés orguistes treballala nacionalització. el reeobrament de la consciencia corlee- menys copiosos que la mono- ren per terres 'estrangeres. Per
tiva per miaja do l'eseola. Per gratia de Mn. Gudioi, san obra acabar de ter el pes, el seanca En Folguera dona una ne- del senyor Joaquim' Fakir i nyor Folch (lana una llista de
gativa als precs deis amito Torres. 'rota tres eón bellament neme que justifiquin aquell fiad'Acci6 Catalana que li den-re- editats en paper luxes, en el minguieme, i dels sis noms sois
nacen el sera nom per a una mateix ternera, in-4a del susdit un és flamenc... Es veritat que
lluita electoral. L'estat de la Anuari i amb nornbrosos i bells ultra aquest argument allueeva salut i la raó fortíssima gravats, ço que fa d'aquests deix al mayor Folch a l'estil de
les vestidures i a la fesomia,
d'haver d'atendre en el moment tres °puedes tres veritables
d'una sólida i encara creixent obres d'art, tant per llur con- les guate vol vetare flarnenques,
deis personatges pintats en.
parixane a l'Associació Protec- fitura com per Itur confintora de l'Ensenyança Catalana gut, tres belles monografies (si aquella finestrons, pene els
justificava plenament el seu re- volein tenir també per tal l'in- ropatges en .qüestió eón mar
fríe, el qual, sortosament, ha ventari de les adquisicions del aviat aragoneses que flamence,
erribat a esser vençut per la M'usen), tres monografies que san d'estil flamenc pera intertenaeit,at del Consell Central han d'essen' d'una gran utilitat pretats a l'aragonesa, anta és,
d'AMÓ 'Catalana. que conside- al públic que no heu l'Anuari inolt mes inflare i amanerara
rant indispensable en la seva de 1 • Institut, sobretot a la gent que a Flandes; respecte al flaa
candidatura tal-lustre patriota, que de lotes les qüestions trae- minguisme fisonbmie, sobretot
ha aconseguit d'aquest la ne- ladee én aquells Anuaris sola- en els personatges maseles, rae
ment s'interessa per l'art il'ar- de gens justa l'apreciada del
eessäria autorització.
senyor Folch. Res no es trobaria
Van en candidatura en aquest queologia.
La monografia de Mn. Gu- en la pintura dels primitius
mateix districte En Lluís Nodiol es, tant per la seca extensia mestres flamencs que s'assem-4
gués i En Pellai Vidal i Llobae
tera. El primer és prou cono- cona pe rla divulgada de tan bula en llordor i mal gust, en
inédita materia, aixi com per la estil ni en caràcter fisionbmie
gut entre els seus electors,
segon ho As pron també entre • concisa i concreta flauta de als finestrons de l'orga de la
els electors i per tots els necio- les infinites dades que danta, Sera d'Urgell. Es mes probable,
na/iotes perqua en calgui un la mes important d'aquestes dones, la falacia d'aquestes
especial elogi. Volem, pera, re- Sres monografies. No solarnent pintures o be a Catalunya o a
cordar als llegidors de LA PU- "Les Creus d'Argenteria a Ca- Amad que no pas a-Flandes, r
BLICITAT que si avui poden talunya" forma un veritable més probablement siguin obra
sie dos pintora que no pas d'un
tenir en Mengua i en esperit Hilare que gairebe esgota
ele sol, cona suposa el senyor
nacionals un deis mes impnr- materia, sind que ädtrue
lente diaria barcelonins es deu, pot tenir ara cona ara per un Folch. La mä- que pinta les gri.
tractat historiogràfic saltes sembla mes docta i refiOil grandissima para al seta actual gerent. En Vidal de Dio- de l'argenteria catalana. i sem- nada que la que pintk l'interior
hetera, al qual proposa Ansia pre en serä alrnenys son pro- policromat d'aquests finestrons
El senyor Foleh va, perla
Catalana novament alls elee- Ir-Temen. La emitiera salida de
toro del districte IIT, 'que sa- Mn. (ludid S'Ira veaeat en perdent aquests defeetes d'ex-.
bran dur-In per segona cega- aquest magnífic cefalea de les 'marcad que un dia foren
da a la Mancomunitat de Ca- greus orfevea,des de la riostra conresate amb detectada i entorra, i la enner-qüencia d'a- tusiasme. Cada' dia sembla
te lithYtt.
-hiltdIP lile,- -Ver, 'J.:1 pee,Si'Pinsi
questa emitida nettiMilstik
La eandidatura d • Arrifi Cata- a la història de la riostra hm- ihente ensaca seriosament
lana Co una de IP93 mes ferrnes
tallisteria rica ha dolittl, un delS vestigader, i vers un esta mr-te
garantice de triomf.
M A S bella i estimulante capftrds
l ' hir— cPa a calada), això de la
de la història de l'art carate. elaredat an treballs de recama.
Mossen Ira fel, dones, un
Li caldrä al senyor Foleta
gran be a Catalunya en inven- per a sortir-ee amh "la sera",
ul- tariar aquest nostre tresor de eseollar eense ráneor les ceninflueficia del cho
CePtIS i puntualitzar-ne tan( cona
sures sinceres i sapiguer fer el
Ciein43
1e-e3 1i G
avui dia ile possihle, totes les balane i destriament deis eloa
referències celaras i dubtoees.
rulinnri3 dirigita a l'obra,
Alhora, eln. randiol ha augmen- certamente lloable, que realitza
Segurament que no hi hagut cap m.. •
tal la seca anomenada d'horno contivament. eobretnt Ii ealdra,
ment en la història de la humanitat que
els 'tomes i les dones no hagin tingut (Mete i ha refermat la fama i contencia: saber satisfer-se
credit, quo de temes ha el ser t mes d'una petita certitud •que
consciéncia de la gran iniluéncia que
me,tode aeonsegui entre la gent no pas dale engrescador fanel ternp, exercia en llurs temperament
tasiear. Aleshoree sera "l'ha
entesa.
i en Ilur sensibilitat. Perit per estrany
que sembli, sempre ha estat dificilissim
Mal mateix el senyor Felds right man in the . right place",
l'home que MIS corroe i l'home
iixar la relació justa entre tals senti- i l'erres ha assegurat i acrescut la seca anomenada d'heme -que a ell maten Ii come Coser,
ments i l'estat actual del temps.
• J. Saca
. Pcr aquesta raó té gran interés una aetiu i reeerealor. lanpusele so
sèrie d'experiments ressenyats en el re- bre la hislória Alba de l'Abat
port anyal de l'Institut Lister publicat 13irire, QIIP es conserva al
Museu Diocesk. de Barcelona,
darrerament.
t' iIStÀI1IÀNT ORBE
estat Aseen expressament per
Fa algun temps que a 'Viena, mentre Ira
a traer la ..procedencia dels teila senyoreta Margaret Hume treballaEls diario de Londres anuneien•mott
va en l'estudi de la inflaténcia de la xits de tapisseria que l'adorna-

ti

llum en el raquitisme amb el doctor
Chicle, va observar que una exposició
diaria de des' minuta als raigs Ultravioleta, permetia que les rates es desenrotllessin normalment durant dos meses, durant els quals no tastaren substancies grasses.
D'altra banda la senyoreta Ifunce
observava amb estupefacció que no calia pas que les rates rebessin directa.
meta els raigs ultra-violeta. Si s'agafaven gerros de terrissa buits, que hagucssin estat exposats als esmentats
raigo i oili introduien les rates intinrdiatament, les bestioles experimentavets
igualnuent la benéfica influencia respecte de la seca creixença.
En un mot, l'aire de l'interior dels
gerros adquiria deis raigo ultra-viole.
ta unes propietats, CII virtut de les
quals les rates que després ata introditien en heneficiaven en la salut i en
la embono.
Aquestes observacions, cona és natural, requerien una vigeroa confirnutre i amb aquest fi es practicaren
alineo experiments severament centrolato que demostraren rexactitut de les
observacions anteriors i que per tant
es tractava d'un descobriment positivament transcendental.
Els raigs ultra-violeta transmeten
realment llurs virtuts a l'aire en el
qual "brillen".
El report afirma: Les aplicacions
vindran deeprés; per ä Co germen de
sopesar que en aquest (encanen fui ha
ml secret d'aquelle suhtils canvhs de
temes als quals tosa la humanitat i
sohretot determinats individus 5611 particular-m(1n sensibles, Un altre aspeete interessant es el referent a la influencia que en la qualitat de la llet
pot tenir l'estada de les vaques en rolloeuritat. Aquesta pot tenis'
una capital importancia per tal com són
molt nomhrosas els estables de vaques
que generalment estan a les fosques.

VPI), treient-ne la conclusió orit 11
1 e 0. 0ple O eäplie d'aquells re-

gar:1

1.*altre opuscle sobre "Adquisicions del Museu de Barcelona" demostra, si eal, el gran
amor ami) quir aquest director
de Museus cura 'te la bona eatalegada dels objectes
s.s posare a cura d'ell. Mal el
Museu de Barcelona havia en-

rat d'una verdadera i densa
tasca de catalogavie cona d'en.
eä que En Joaquim Meta s'encarena de la me y a din-mera.
Polser i tot gosariem dir que en
corle casos. actinio traient
(em p inad Ilel senyor Entrar lol
earäner de catalogada e de
simpar notiera, i -diorama -lo,
rema per emule Pll la monoerigir % 1-14a l'Alba de l'Atlas Henar
la significada de N'evitable mo..
negrafia que 14 t . a-osaran' dir
quo el procediment d'investigad ' ', del amarme Fiaell Co i Ud.
r/mesa dens. En alzó aquest re'creador es tot reposat de
:Voseen Cudiol, el grial és seca
fred i precie cona cal.
El senyor Foleh sovint s'embronca i molt a gratetent pe l
lerany ele les hipótesis, hoi
desplegarat un sumad masst
amputas per [trabar en una
sentència poc important i algimes vegades tan vaga, que
herirle calgut mes renver-se,
cona Mn, Gucliol, a la simple
exposieiò de l o s dados certes.
tea,
Desp ee, el senyor Folla cara
en prolixitats i feixugueses
d'exposieia que 'fan penosa la
dilatada de la ama idea. Les
ti av e e, disquisieinns abunden
/1108Se de cites innecemäries, de
marrades perdedores i enlardo',
tic eonelusions ¡Ilegitimes. Un

engrescats, la pròxima obertura, a Co.
centry Street. d'un immens restaurant,
on podran Esser servides diáriament
ao,ocro persones. Més de de-a milions
tn coberts durant Vany! Alt, cosa
duns ión peno, aquest non colossal
restaurant tindrá deu pisos, amb una
cuina a cada un. Dos dels pisos ,erari
tiestinals a la fabricació de xocolat i
Ilamins. Dues orquestres, una de les
quals sera americana, contrastada al
p s eu de yo !Hurtes setmanals, tocaran sense interrupció. El personal com.
prendra 1.70 0 persones. Eis trespols,
do :rumie, necessitaran 3.00(5.000 de
petits ruhen, tots fets a mi. La llarg ada dels rabien eléctrico será. de 33
milles. Caldrà zon hornes durant vuit
dun per installar el material, mobles
i pisa. Uns poderósos ventiladors pernimran de renovar l'aire quinze regale!, cada hora. Un diari pregunta:
Ara he: la qualitat de la cuina sen i
proporcional a les dimensions de l'establiment ? I els preus?

La

situació a Europa

La vaga comunista a la Ruhr

ha quedat solucionada. Tothom
ha tornat al treball, excepto a
Reoklinghausen. Per tal d'asaegurar l'ordre en cas que tornes a pertorbar-se, Essen, 1%4
holm I Oberhausen han aoatat
el deoret del general Degoutte
sobre la concia 5 han demanat

I obtlngut autoriteadó per ar-

mar els membres de la pollcia
criminalista, demanda que era
prohibida pel Govern del Reloh.
Sembla que les esperanoes que
s'havien posat en la nota alemanya s'esvairan, ja que s'as-

segura que ele oferiments no
passaran deis trenta mil milions oferte en lek primera.

laak PITRLICETvr

-Divendres 1 de juny

FINANCES 1 COMERÇ
DEL

COTITZACIONS
BORS! MATÍ
g ong .
a g uanta .

„

BORSI NIT

RASES BROCES

•• „

06, A t i PFOT Tanc ntel. Al ,Balo j Tono
73'50 73'35 73'30 73'95 7335 7345 73'45 73'49
7310
7315
7310 7315
1995 1850 1E35 18* 50 1E35 1910 19'
1955
165'51 16E50 165' 165'
127'
12757
127'
12710
.
6E53
F920

Oreases . .

3. 1'. Metrop. .
asnos .
.
olOniala

hunnios
lielKuea .
urea

Lutiree

.

Donara
Marc,

nes

.
Chea-3I ovacs.

11E10
3750
G1'25
3E47
659
E015
0015

nomen/.
7110
amortizable 4 aa
9100
5%
9 5 40
r %forme 4 C.,
9660
5118'
Palie Fspanya
• Esp. le Credit 133'
atine tau ato Nata 2:9'50
Tabaco . • • . 29471:
SI, J n„n.5
.% porru
er..
33
8850
cedules
364'
:sol la
364'
ataranta
4350
IL I l'Unreella . . . . 3370

BORSA DE LONDRES

BORSA TARDA
Oba.. All naixiT,n,..
73'35 73'55 73'33 73'59
AlOrallt.7
.
7310'
1,
7310
Oreases . :
• 18 80 19133 18'80 19
c.olontals . . .
6950
6E50
0. Bdetron
t4825
14325
C
164- 165' 168' 165'
Mg/lea
, , •
12735 12 7 75 1.7'35 12735

Cèdules argentinas

Exterior
Franca
Noca York

Espanya
huissa

Holanda
Valla
Suecia
Portugal
Argentina
Montevideo

39
71 1-2
70525
46237
3044
2562
1180
9762
17345
240
4128
4100

Xilc

1400

amainas . .
Orufrala .

Italia .

:45

Yokohania
Peigira
Noruega

.

York

Portilgal . .
StieCia
•
mases • :

s'arruina . .

irrecle .. •
Noruega .

1:in,naimareto
Penil
r

.

Praga . •

313500
2.teo
2143
'8225

Berna
Cope: bague

.

231' 1 73375
595'591
71101 7193
15E151 15.40
43350
05450 27435

UF ES

Ne . York Tunca 29 nal,r
Disponible
1178

DE PARIS

Interior esp.
Exterior 4 per 100

Banc Espanyol
Alaeaut
•AnylultISOF

Ar.

Solada; le, tardes astablertes per la
"Guaranty Triad Cie", 'Jr Nova York,
els emprèstits estrangers coHocats sobre el marear de Noca York en 1922
sau, en Mara classificats aixf

Obs. Andalusos prim. 260

Obs. Andalusos neg.

269
257
Acciono Nord primera 73530
Pamplona primera
707130
Barcelona primera
752
Astüries primera
ldem segona
68150
Tabacs Filipinas
2573 2336
Riotinto
2330 2590
Renda frene. 3 per 100 5785 57'73
Idem Id. 5 per 100
7515 74'80
Nord regona serie
710
Idem tercera serie
70850
Ideru quarta serie
701
Mera el/iguana serie
715
Lleydes
75C
Priorat
750
Pamplona especial
70750
Valencia Utiel
090
Alacant segona
742
745
Idem tercera
726
Cordobés
634
Andalusos rimero var. 283
ldem sagona van
222
Idem 1917 3 per 100 543
Badajoz
1038
Cid. Argentines
23950 240
de oarn

I

de

GELATINA gallina. AH-

Emprèstits d'Estat

o munieipals. —
Australia, 10.758; Indios Neo/larde-

ses, 100.000; TaetosIovitquia, 21.300;

Pranaa, 31000: M'ulule, 47.000; Noruega, 21.575; Ingoalavia, 15.250; Argentina, 28,075; Bolfria, 24,000: Brasil, 01,380; Nilo.' 10.350; Colantbia,
5,000; Peda 2.750; truguai, 9.000:
Sant Domenech, 6,700; Haita 10.000:'
possessions deis Estats Units, 50.587:
Canoda, 7,2'2O : Perra Nova, 6000.
Societats. — Australia. 2,500; Belgiea, 2.300; Dinamarca. 3,000; Franen,
43.793: Holanda. possessions
dels EE. EE., 5.a , 2 Conadil, 4S,525..

Mercats
Mercat de Balaguer
Ordi. a 1550.
Civada, a 1275.
Pases, a 2650.
Pavono, a 2•1,
Morase, a 21.
Veces, a 30.
l'reus lar pessetes la m'artera de So
quilos."

13Iat roig. a 2350 els 55
Mera Llana, a 2450 els 55.
l'afina, a 62 els 100.
Ideal baixa, o 45 els 100.
Quarta, a 19 els 60.
Menudea a 10.50 els 35.
Segonet, a 850 els 25.
Ideal mes ample, a 550 els 20.

BANCA, CANVI, VALORS
Rambla del Centre, núm. 6

1230-1231 A.
1.31.5.•n•••
alas

•

ekkEtlirfareZIMEr.M75.1

Banca Marsas
Valors - Cuporrs - Girs -

MOVIMENT
Vaixelis entrats
Vapor espanyol "Rita", de Málaga

i escales, amh carrega general i 69

passatgers. Amarrat moll d'Espanya.

Consignatan. Ramos. •
Vapor espanyol "Rey Jaime I", de
Palma, amb càrrega general i toa 125›atgers. Anrarrat mol' de les Drassanes. Consignatari, Companyta Transmediterrània.
Vapor italiä transatlàntic "Come
Verde'', de Buenos Aires i escales.
amb trànstl i 33 passatgers. Amarrar
moll de Barcelona Est. Consignatari,
Ignasi Villevecchia.
Vapor aspar/yo! "Mercedes", de la
mar , amb jada. Amarrat moll de Elevana Consignatari, S. A. de Navegació i Pesca.
Vapor espanvol "Reina Victoria".
de Melilla i escales. amb càrrega general. Amarrat moll d'Espanya NE.

Consignatari, Companyia Transmediterränia.
Vapor espanyol "V. La Roda", de

Valencia, anda càrrega general. Amarrat mol) d'Espanya NE. Consignatari.

Companyia Transmediterränia.

Vaixells despatxats

,

Ihres.

naves i tia, S. en Cta.
Telèfons

Secció Marítima

Els emprOstils estrangers
sobe el mercal de Nava York

Ant, Corrent
163
16310
198
519
823
615

C2.7tili &ni - Igt,135

Barcelona - Rambia Canaietes, 2

4

i

Queda oberta la negociació dels cupons dels Deutes INTERIOR, EX-

Pailebot .espanyol "San Francisco".
en Ilast , per a Sant Pare del Pinatar.
Llagut espanyol "Dos Amigas Alfaemes". en Pasa per a Vinaroa.
L'agu t espanyol "Tere.-a". en Nasa
per a Villana.

VaIxells sortlts
Vapor espanyal "C. Uva y López", amb càrrega general, cap a Nube i escales.
Vapor espanyol "Sagunto", atnb cärraga general. cap a Cartagena.
Vapor alemany "Tarragona", de
trànsit, cap a Sant Palita
Vapor trances a Cogolin", de la-Misia cap a Marsella.
Vapor alemany "Vasta". anda .eärrega general i trànsit, cap a Valencia.
Vapor copar/yo) "Fina". amb el seu
equip. cap a la mar.
Vapor italià transatläntic "Come
Verde", de trànsit, cap a Gènova.

OBLIGACIONS del TRESOR,5 per 100

Nwiim 1ÍSIIS

AGERIT DE CANVI 1 DORSA

marsanshank

PASSEIG DE GRACIA, 17 p

juliol pròxim

Teléf ans nemerJs

t

la
4520 A.
4531 A.

1

Curnp.linientaciú eirdres
de Borsa en valors al aula- I
tat i en monedas astrangel'eh. Interveneid de contrae. tes como-dais i prCstees
0 sobre inereaderies u valors; subscripcions Lt l'inprestila, ele., ele.

4532 A

••••••••n,10

Sucursal a Madrid:

Avin]ildi r1

Direcció

,

"===zecsigsacmgaginateam....mi

I

BANC DE BARCELONA
Aquest
est Banc a la seva Central i a

la

Sucursal número 1 9 continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors, 9
Renovacions, Conversions, Canvis, Agregació de Fulles de cupons i Revisió de Ibistes d'arnortitzacions.
Admeten dipòsits i tota mena de valors

GRAN BALNEARI WHY CIFRA
CALDES DE MALAVELLA ,Plt anLaCIA loE (IIRONA)

TEMPORADA: de primer de rel Mg a 30 d'octubre
NIalaltles del aparell digestiu.- Artritisme en sus múltiples
manifestacions. - Diabetis . - Glucosúria
EsIablimPut de priMer (infra, voltat de frondosos pares. Ha-

bitations grano, cómodas i ventiladas. Men1adors i cate granSalons esplendits i elegants, per a testes i atraceiona.
Canalla mol formosa. 11.1uminació elèctrica. Camp per a' tenmis i altres deporto. Garatge. Telefon.
&DMLNISTRACIO: RAMBLA DE LES .FLORS, 1 8, E'NTKESOL

A l'Eseola d'AdutinistraciO
lindran lloc els.exämens Mirilla el mes tic juny, i en els
dios següents:
Dia

2, oxamen d'ingres (a

sis de da tarrIa; dia Hisendas locals; dia 5, Dret orgente municipal; din 8, Aritinetica, Comptabilitat, etc., i
Scrvais municipals, etc.; dia 12,
Teoria de la Hisanda; dia 15,
Justicia municipal; dia 16, Noeions ganarais de Dret; dia 20,
Funcions especials del seeretari; dia 22, Dret Administratiu 'espanyol; dia 25, Procediments administralius, i dia 26,
LegiSlaeiö financiera.
A les nou del mati s'efectuarii l'e.xúnien pritalie, i per la
l Po

larda, a les sis, l'oral.

„„ iiiii mala a milions un sol
M umpulpaper "Fonquernie"
La Tbmbola pro cultura i be-

nefieemeia, organdzada pel

Catòlic de Sant Andreu,
l'obriment de la qual eslava
assenyalat pel (ha 31 del crrent, vistes les ilificultats que
transport d'utensilis i Majadas representa l'actual estat
de coses i a elidí] de diversos
banefactors, s'ajorna per alguno cites. fink que- 05 normaMil la situaaid.
Oporfnument tes circularan
les invitacions.
sah

La Junta munivipal trEXI)05 7121 0115 aShabelila Pis artistas

exposen ohrrs a l'actual
Exposició de Primavera, qua
par distintas causes ja animaladas 1 entre alias la conceasió dels prentis i adquisieions
que ha de realilzar la Junta.
s'lla aplaca' la clausura de
l'Erposicid fino el 17 de juny
i en conseqüencia les obres no
poilran esser retiradas fins
passat el dia de la clausura.
que

Indio Xola,-

ristaln

•

Direcciú telegrAfica A P 3r bt t1íCOrrNS n

.

Malo

Telèfons:

telegräfiea

"N'ARGENTE"
445 A. i 499 A.

Obsequi de
la

Societat

"fiGsilú"

Contra remesa de 25 etiquetes de les que van enganxades en el pot de la
nubla Lact3ada Nestle, es
regalarà unn preciosa iiina
un bón numerat per ril
sorleig d'una nina de grrtn
tamany. Aquest sorleig
fecluarit entre cada cent
participants.
Les etiquetes pod2n
pres p n I a r- se a les oficinas
de la SOCIIETAT NECTLE,
Granvia Laxetana, 41, Barcelona,

isp.

51510 I Junot

983'
••
831'
83.15
8.5'

!anea .

i

Ca.—Laplana i Cla.

Reunits sota la—presidencia de la Direcció de la l'ira cíe Mostees de la
riostra ciutat, els industrials i e/en/el/ti
que varen fundar el Saló de la Moda,
de Barcelona. varen acordar celebrar
el tercer Salo en l'esmaltada dag a, que
va tenir Ilac el segon, o sigui del 4 al
10 d'octubre del corrent any.

24'71
24'68

14'79
1378
/473

1331
/3,9
1343

lla marxat cap a Gotteniburg

(Suecia', el ge.rent de "El 311111d u Citteniatogrikfico". N.Eduatal
Soli Guardiola, qual ha esta!.
non/cual &legal • (lel Comitè

Oficial del Llibre, del ministeri del Traban al Congres Internacional d'Arts Gräfiques, que
ha de tenir Hm; els dies 4, 5
i
juny. Tasinentada

CARTUJANO

Vi hlanc. 0 . 85 anth lit.
Cellers ARNO 8£ MARISTANY

'El passat diurnenge, a la tarda. litigué lloa a l'Academia
Cots l'atiuntiada sessió literirr en honor del poeta Caries

urganitzada per l'Associaaiú d'Autors de la Ploma.
Presidiren l'acta el poeta i
director de l'Assoriació. En
Cartas Sanolmja, i els poetas
Francesa $ antano, Manual Valldepares, Rafel Cwstellú i Pare
Matadonga.
El senyor Coto lambe ocupe
un lloc 'a la presidencia, i fou
qui va obrir la testa.
Tot seguit parlä En Sanahuja per a presentar el poeta Magriiiä, per qui tingue uns mots
de mereseut elogi.
En Cartas donà lectura a un aplec de les sayas
poesies, °wat aplaulit.
El tenor - solista do 1' OrfrA
Calalä. -En Francesa Torra i
Mereadal; cantà un enfila!! de

•

18'

RAMOVA.

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada dia lt dansant de 5 a

2/1
de 8, t dinar a l'americana, de
9 a 11.
C'arine alarthiaz rienda. de 28 gays,
abans dabir, a la tarda, atta a llagar
nn libita,i g ; una eatia de dormir del carm o r da San; Pau. Ahir, en anar-la a

p

PELAI,10
HOSPITAL
27 i 29

lla estat enviat a Madrid el següent
telegrama:
"A l ' excellentíssim senyor ministre
de la Governació:
El Collegi de Metges de Barcelona /
la seva "provincia" respectuosament es
dirigeix a V. E. suplicant-li que en el
mis breu possible es doni solució a la
clasificaciä en trämit de les especialitats tartnacéutiques, prohibint l'actual
venda Piare de totes ellas, amb greu
perjudici de la salut en utilitzar medicaments actius 110 indicats i a favorint
la propaganda indecorasa que es fa
tralguns. d'ells amb perjudici dels nospa;stigis da nació civilitzada.—PreProisbasta."
—

A les Galeries Arañas (Corts Catalanes,-67o1 se czl_brarä del i al 15 :12
juny una exposició de pinturas de P.
Batalla,. pcdent-se visitar triad i tarda
dels dies feiners i mata de les festes.

Avui. divendres, a les deu de h vetIla. al Centre Excursionista de Catalenya, el senyor Joaa Roig donara
una conferencia sobre' "Excursions sobre la conca de Meyä".

A'

Vi nagre. 0 , 55 anua lif

& MARISTANY

A primer, llores de In tuftitunda d'alar dos. indivi•lus s'aecataren al transa& Bonaventura Brugnera i Ii preguntaren a quin Siaditat pertanyia,

tontestant el Bruguera que a ,ap. Aleshoras els dos sabias-ras li encararen
unes n'ab-des i l'obligaren a donar-las
300 iteSSeres que duia al damnar. El
terca marxar després, dient-li que camines uns nants pasaos sense girer-se.
El atracalors desaparegueren. Airaren vestits amh uu vestir de meaanic.
El fet neme-alié al cerrar de Manso.
Alar watt, a dos quarts d'onza, la
moto amb sidecar SI.r3S3. de Madrid,
que fa el ermet de vigilancia del diputar radical senyor Alexandra Lerroux,

volea en fer un virarge a l'Avingula
del Tibidabo, remullant ferits els seus
ocupante.

Aquests eren tres, quo foren curats
Antoni Peñas

Dr. (Itti

'29)
12 50

117

129

Noves religioses
El bisbe ha rebut d'una ¡alarma a
dosa ralmdina de 50o pes..-tes pe
les obres del nau temple dr. :nata

rasa de Jesús.
— Les Escales Francese, d Eat.
celona celebraran avui una l'esta
motiu
fer lä primera e manó di
setas alumnas a l'església
Cör (Diputació, 328).

del.Sart

BENEDICCIO DE LA PRIMERA
PEDRA DEL NOL. TEMPLE DE,
DICAT A LA VERGE DEL
CARME
Diumenge vinent. 3 de juey, tedri
lloc. per rexceHentissim sem-or bata
la benedicció de la primera pedra
nau temple que s'ha de canstrua
Ilorta sota l'advocació de la Vea
del Carme.
LES ESCOLES CATALANES DE
LA BORDETA
comissió d'aquestes Escoles
organitzat, amb motiu sie la cata/ate
ració del Corpus de Sang , unes ite
tes que començaran amb una Miss:
les vuit del mal', a la parriiquia
Santa Maria de Sans.
alguas altatics de l'esmentada cscola faraa
mera comunió.
LLAGA ESPIRITUAL DE IÅ
MARE DE DEU DE MONT. '

JOIES V1L,NOVA ÜNI0I6

SERRAT
Aquesta entitat prega amb interis
Lees associats rassistincia a IS.P
craviti. per al objecte de la val
ran de reunir-se al seu estatge sea.
cueree Baix de Sant Pera. a 3 i
dos quarts de cinc, des don es
ran a la Seu antb Ilur bandera.
Es recomana no <frian/ dc poere.
rensignia.

EI nen de 9 anys Pera Pique 3Iarta
fau agafat per uua maquina de tren
de la ompanyia del Nord al cueree do

Obra del Bcn Mol

13onavenitira nninez Sanebez, de 14
alise% jugant a futamil darrera el Pare
• le la CiutadeHa es trama/ el perant/

Gafe mea
ä reus mires

al disppn,ari n lo
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traollada
al dipasit judiaial de l'llaspital CH-

Cellers

:350
2359

LIVERPOOL

despertar, la trabaren morra.
Aixerat rl eadhver, se la

MONTAN

Jener

24;11
2418

'tanca . . . .

luoses, com -las dele postas
Veirtura Ga,ssol i Lluis Bertran
i Pijoan.
Acaba la !esta amb un altre
25l •0 de poesies d'En Caries
Magrifiä, qui les Ilegf amb
aquella bella diehó que li es
característica. En acabar flau
molt ovacionat. .
Com a digne ItLemat de la resta, es' bailaren an adanas.

.

Obre,

. • •

canaons catalanes i astranira- ! :t'anua, eh.- 21,1 anys. osganyol, giiiirres, acompanyant-lo al piano tila dp , p auret al, minorista, te fraeritla seva mutilar.
rat el carien asara-re,/ i ra ntlisi0 al ne'
Toles !OS composicions foren 11011 dret, de pronastic resareat.
Rirnolt aplaudidas, especialment rard ael Peral Valor. de 31 anta, eaba,
"Caneó de taverna", de VApalas altear de vigilanais, te una fonda por
Mestres; la caneó del Eadri (IP tvantusió al enstat esquarrr. (101 "al,. de
San, de "Don Juan de Serra- pronastie reservar; Eugeni 'Manta Ca!tonga" i "Brindis", d'En Prez sada. de :11 anys. espanyal, a gent de
Moya.
ai gilocia. té sontusions i epitaxis al
Després efun brau dasrans, nao i a la regló frontal (treta, coi/tibia
es reprengur ha vrtallada, fani
als " anos. dits la la ma arada regi.3
un brillant parlament cl poeta In/tia e xt e rna de rraparIla dreta i reFrancesc Santano,' que fou ova- g i4 osaapular del mateix t ania, da proeionat.
nOstic reservat.
Despre's de curara el Baños fou irasEl Ocretari de . l'Associario.
En Manual Valldaparas, Ilag,j ltrelat a la Quinta de Salar - 1;Alianle adhaasions rebudes, algat- en" i p is al ros do s a la l'Ilni..,, del doanes, de les quals foren molt va- tor Noguera.

sident.
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ai intlbc. papar de l'Urna:.
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DIA 31

dret.

Bali arda, la qua 1 Ii produf una tenida contusa al front, an,I, fractura del
frontal dret, de pranastia gravfss/m.
Despees d e coral al dispensari do
Sant Andreu fon portal a rliaspital
Chale.
IlecordeM a les entitats convocadas
per a la crearla de l'Agrupaeiú P al,.
grafia de Cataluuya I als adbarits a
alM que avui. dia Primer, tindra lli>e la

segona reunió al local de rAtenau Eutielopédie Papulena les deu de la an.
per a tramar de la ronstitucia definid.
va de 1'a q/tentada Agrupatria.

Abans a les sis de la tarda, co
va iniciar un incendi a la cabina de
l'operador del "Cinc Splendid .., del carrer del Cansell de Cent, havent-hi acutlit dues bombas del quarteret central,
amb les quds el sinistre va ésser dominar e:r breas memento.
Van cremar-se pellicules per valor
(1v i.D00 pessetes.
i L'operado!, August lbars Amadlar,
de au anys. va fer-se cremadas de primer grast a la cara i mans.
Al varar de les Cutis Catalanes, entre Anbau i \bananar, rautoreóbil número 9709 va atropellar ahir a la tarda a Emili Rodríguez Pérez, de fai
anys, i li va produir contusions a la
cama esquerra. Va esser auxiliat al dispensad del carrer de Sepúlveda. El
fer és a disposició ch.1 Jutjat.
El noi Joan Fabregat Gascón. de 12
s'Itavia arrepenjat ahir tarda a
un tramvia que passava pel carrer de

les Corts Catalanes, prop del de Villar-

roel, i va cauce, ient-se coatusidas d'alguna imporläneia a les carnes. Vi ésser
portal al dispensad dal carrer de Sepúlveda o aali el van curar.
Uns desconeguts entraren durant la
nit a una adrogueria .I ,! cartee de
Canaletes. 2; 'tHeStaItancltsa santa espanyar la parta, i un cap dins irres
saca de butitarreS i 'llanganu.es i pots
de conserves, dala quals s'endugneren
tina quantitat aufielciu per manitnir
el Tare d'Estrangers durant tres naosos'

I, a tall crindemnitaacin per la ¡tina. s'emportaren també lao pessete3 qua
lti habia al calaix.

GOLA. NAS oRELLEs.
Vidal Passeag de Gräcia. 83, Creu.
pral l'atilda 3274 A.
de l'hospital de la Santa

,Gaariment radical de la fortor de l'ale (OZENA).

CUNCURS DE GAR IELIa
Ahir al mati it la saz
d'actes de la Caixa de Pensicns per
la Vellesa i d Estalvis la chusma*
l'Exposicia dv Cartells, organazadar
l'Obra del Bon Mot, Exposica que lu
estat molt visitada i elogiada. Ocuparen la presidencia Ival

el director general de la Calva, dog
.Moragas i Barret. rcpresent.cions
Consell General de la Calad de Palla
, ions, Junta de l'Obra i el Jurat rid

Cuncurs.
El senyor Moragas Barre: expresa
la seva satisfacciú per fixit del Ceecurs, fent l'elogi de les oha . preseta
radas que han patentizar la taaa ela"
penetració dels artistas aml, :es alas
finalitats de la Obra del BO17 Mea que
tindrà en el successiu en cl,
cartelis un eficaç mitjä de er‘eatandi
popular de la digniiiaació 0i Ilendona lectura al vete
guat
Sgdatneta
egetn
dicte, del qual resulte:1 atorgas• a En
Francesa d'A. Gali , el acerar preati:
a En Jcsep Obiols , el seg a
a
Evarist Mora. el tercer; eaa-:nt a:la se
cèssits els cartells original.
serle
nyoreta Catarina Clintent
Francesc

R

Frtesbr. eg". "lose ')

En recollir els prernis
artistas foren ,malt

ramentaa
• ardas.

dits.
Ivon l'Eseop rana:1 Vaca unb e
breu i eloqüent discurs C112:,; la tasC1
del; artistes que han 110 1 1, 11 'Obrt
del 0,0
Ber. an ciö:M ofreuarn
rcb
tä s .:sla a, epvaolrurti.
s$ a a
cia del Concurs, primer org•mitrat
la finalitat de combatre el rente i
mal parlar per mitjä del Cartel : frt.
dieä, finalment, que l'Obra del Og

Mot prosseguira amb tot entusiasme',
sera actuació. en la que tindrà retal*

cPa1ifttelll si. pqrstopand
ealgiad%cpaenrsemgu'diriacP,f‘5"itZ!••
resultats per arribar la seva eficie
en envair el carrer a tatas les elistr
sOcials.
El senyor Maragas declarä seel.
guit clausurada rFaiposició.
tarrEnia'ts caarltse!se
!s usnoauPtroerms iadt:tra5netr'lnatr;
i'iaOrriciEeastitiozsi v41.:
idn
elS,,Bdoaen ajSun
, er
f\z,t,
'V'ellesa l
carrer de Bilbao, rol els dies f 01ltr2,
de (marre a sis de" la tard a ho'r
artreallsdenlo
liänhçe
'l e le fr'r 'at. sil-e
a'ris (idutelsrPh
aalsforzua
e lar
utopr,r.oposicions d'ade5"
cid als

71.M7:
Frj:eres i de juny de 1923,,..e.,

pE POLONIA
-a-

Cer8C de cap de

bldor poloug s i iol

separar-se de

eireevia. 31.-Ele diaris d'a-

p ee capital confirmen. que el

oral Pilsmiski ha posat el
cárree de cap d'Estat Mejor
posició del president del
•„11 Superior de 'Guerra,
eolfestant la seca decisió de
,ora7-Se de l'exereit.-Ravas.
GllEfil3

1

Lacitiesti6 de Tänaer
-oEis preparalius

HPer31
ste

IA I

I

COLON

¡e quarts de vuit del mate, en
,tras al restaurant de l'Hotel,
eal trobàrem ple. Turistas, falos de l'exércit angles d'ocu6, estudiante del Nord en
anees, tothom e'apressava
r co perdre l'ocasió
preciar la solemnitat del dia.
la elutat hi hacia un mocient extraordinari, per?) comeament divers del de la vigí,: que la mostrava trasbalsaper un esperit de plaent i seese joia; l Vetee rodat era
teepletament parat; els breare,
41autbmn ib us, vehicles de loteare:u q-uedaven vora ei Rin,
elle atores; a la gran plaça
Dom, on convergeixen tetes
e entes de tramvies, la part
entral era encatifada; al mig
elievia un altaret circular, souna plataforma de tres
pone 1 a tot el aolt fileres de
meinatoris.
relee agulles de la Catedral,
eIce finestres de les cases, a
es n'Asedes del carrers, penjan
gestarone i eetendarts; no sen
ernassa com entre nosaltres;
eepaliament el fan aquests
tons; ale pobl3s rurals, en els
pis la procesad surt a beneir
Acampe amb sa presencia, es
tiren a terra, eure enllà, enas esteses de blat, tocant al ca-

ye r a la Cale-

La toulergutia de letal

Mula que ha d'ciar
resoldre

determina t la

el dilicP

egragers residals
Couslanlinoble i

París, 31.-Ele eots-director
dels aseumpies d'Africa al ministeri d'Afers estrangers, se-.
nyor de Beaumarchais, assistirit
en representació de Franca a la
reunió tecnica que preximament se celebrare a Londres
per establir la base de discussió
de la conferencia de Tänger. En
el die acte, Frenes estarä tetenbe representada pel seu embaíxador a Londres, senyor de
Samt Aulaire; Anglaterra pel
ministre d'Afers Estrangers
Lord Curzon, 1 Espanya pel seu
ambaixador a Londres, senyor
Merey del Val.-Havas.

211113

mera vegada, seran invitats a assistir-hi representants militars de l'estranger.-Radio.
ELS SOVIETS EXECUTEN TOT

SEGUIT LES SENTENCIES
2S ESTUDIANTS AFUSELLATS
Moscou, 31.-El Tribunal revolu-

cionad de Eier ha condemnat a mort
28 estudiante de La Universitat d'aquella ciutat, acusats de maneigs contrarevolucionaris. Els condemnats foren afusellats quatres hores després
de la senténeia.-Radio.

EL MOVIMENT INSURRECCION.eL DEL CAUGAS
Moscou, 31.-Han sortit cap
el Cauces Kalinin i Vorosinov,
a causa de l'extensió del moviment insurreccional a quella
regió.-Radio.
ELS BANDOLERS XINESOS
ALLIBEREN DOS PRESONERS
Tsachuang,• 31.-Els bandolers xinulos han posas en llibertat un anglès
i un americà dels que havien capturat fa alguns dies.-Havas.

Mes la nota sobresortint,
LA GLANOLA A EGIPTE
erorenadora, la donava la malEl Catre, 31.-Des del 23 de
la: a tot arreu. a les places
l'actual fins al 29 inclusiu,
eircumden el Dom. a les es- e'han registrat seixanta vuit
mates, als carrers afluente. rasos de peste a Alexandria,
veien, a dotzenee, a cante- Port-Said i Suez.-Ilavas.
e. esbargint alegria, agruHORT DEL DELEGAT HONGAyente de noi p tee de vuit a
RES A LA C. INTERNACIONAL
enye.Abillades totes
DEL DANUBI
un senzillfssim veelit blanc
Budapest, 31.-El senyor U/fax-1d
s cap, una petita corona de
coneller privat i delegar honblanquee. Arribaven
u indrete, buscant-se, rotro- garés a la Comissió Internacional del
t-e. movent-se corn coleta- Danubi ha rnort d'un atac d'aploplegia
esa de eolome que saturava a Passau, al se: retorn d'Aeemanya-'imbient de puritat i d'alegria. Havas.
A les vuit en punt. a la Caseta!, l'arquebisbe comentiatil pentifical, assistit de ele- parromnals. hi anava la Gustóetia de tetes les parroeuies; i
die, portada per l'Arquehisbe,
retrestant. la procesad rosota un talem coronel per l'es/encara a seortire Es fa la nrotrella dels tres Reís d'Orient,
seS en acabar-se l'Ofici,
patrons de Colònia.
e eganitza de manera que 'al
Hi desfila tot sea-tia un muornent que flneix pugui sortir
seu vivent de draperies, dalmäCustbdia.
tiques i capes pluvials que revan al devane obrint-la, corlen els temps de l'edat mit!sed de noietes coronades de jana i deixen entrellumar SPS
raes, com el arnb sa innocenmagnificències; i immediatae. aembaumesein l'aire sue nosment torna a continuar la coSien perfumem amb la ginesrrua dels assistents, presidits,
ta, en aquelles terr3s introbaen aquesta segona part, per les
le. En presentar-se el seguici,
autoritats i delegacions.
S obria, deixant frene el pas, la
Desfilaren allavors els
testada que circulava pele cagremis d'estudiants, amb Hure
-re. Una nota en extrem allimillors abillatges, i la cinSonadora donava aqu3st :públic:
ta de la facultat o de la
So hi veia ni un sol uniforme
seva associació cadascún; cateles; les casaques vermelles, 'da associació amb la seva
ele colore caqui de cinquanta bandera, antb una guàrdia d'homodelo de l'exèrcit enemic que
nor que dula el vestit proes dies anteriors es velen a tot pi de l'estament; • les 1mhavien desaparegut; la menees botes altes, el easacó
leva presencia s'endevinava pel de vellut, el capell de plomes,
erlas, perb espontäniament, o o la minúscula gorrete, tots
Ter ordre del comandament , ha- amb el Ilarguissim eepasí destingut la delicadesa de no embeinat,i arnb elle, en destrinr torbar la solemnitat amb rl ment que seguia la bandera, les
ellyal de l'ocu pació; eren al ca- estudiantes.
Seguien les escoles profes.,er com turistes o com devots;
sionals, els diferente estaments
confiat a uns pocs
ind ividuo de la guärdia cerda de les arta dliberals i les aseotlerrar.ya. Anglaterra. aquel l elacions tecniquee. De tant en.
tant Ileninens seguid es paraa
terlia a honor no destorbar
va; era que la Custòdia havia
amb el detall d'exhibir-se.
Darrera la blanca voleiadissa, arribat a un altar i es feia un
er reaven la procesad les aseo- acta d'adorad&
LellItIm altar era coelocat sode smyores, en reeieee de quatre en quatre, i des- bre la graderia circular, al ring
seetieleten les dele hornee, de la gran plises del Dom; una
,66 g uatel en quatre també, en- gentada imme,nea s'apreta ya al
e menate. corbata blanca molls seu volt; entraren a l'encalet ele pepena o gorra a l'una fat les autoritats i l'arquebisi l'altra un llibre de cante be herid la Multitute era mes
de migdia.
6 el e &serie.
Una nota inesborrable per a
D e tan' en tan! , un esten- un catala va etloure aquella
kre o una minúscula banda magnificencia. A mig cure apafises uments platejats; amb
regule venint d'un barri Ilunyä,
be es tudiada solució de conti- un batalló angles, format; Potetat , la immensa corma, d'alrtee l que el manava. en end s
tiliS ilS hornee, a claps resa
-vinar,deluypasroceresar que mena un derretid
stonal. mane parar, 1 sense toes
laPs canta cante litúrgico; de
gesee leeee e que lee bandee d'ordre, ni soroll, desapercebu<temerle el ten 'recular, impokotepanyen sens2 sonar mes
sant-se un circumloqui de gaiPer a aqueet ecompanyacebe milis beta per arribar a
%ene
Hoce; era un batalló encune en
torra dominada; el gest ente
mig de la processó. anuaPenyt el cor, 1 pensàrem en
,iade Per una eurtisilms tecieja
• e irials capçats amb paraEspanya,
Joan Bastee
de vides, i per las creu.

,.

le

siluacin dels

prelerna

ELS SOVIETS VOLEN EXHIBIR LLUR EXERCIT ALS
ESTRANGERS
Riga, 31.-L'Estat Major ventee
es proposa efectuar grane maniobres
el mes d'agost, a les quals, per pri-

LES

D'ORIENT

VENIZELOS A PARIS
París, 31. - Ha arribat a
&celeste capital l'ex-president
del Consell de ministres grec
senyor Venize3os.-Radio.
L'ASSEMBLEA NACIONAL
D'ANGORA SCSPEN LES SESSIONS
Constantinoble, 31. - L'Assemblea nacionaii d'Angora ha
suspès ice seves sessions. Radio.
LA SITUACIO INTERIOR BELGA S'AGREUJA CON.e1DERABIEMENT CAP A LA VAGA
CiENERAL
Brusselles, 31. - La situacid s'agreu,jat considerablement. Aquesta nit han estat
acomiadats 1.500 obrera ferroviari s.
iCirculen insietents rumore
que si no s'arriba a un acord
es declararà la vaga general en
tots els oficie.
A darrera hora es deja que
era molt difícil el poder evitar
aquest nou conflicte.-Radio.
ACCIDENT FERROVIARI
QUATRE MORTS
sfha procese; una topada entre una
locomotora i un cantó, resultant quatre morts.-Havas.

La situació política a

Bulgària
Uns telegrarries de Budapest,
arribats a Londres, havien
anunciat dilluns una revolució
esclatada a Bullgäria i que el
cap del Govern. Stambulisky,
has- la fugit. La legació de Bulgària a Parle he desmentí. La
difuee5 d'aquesta despatxos és
atribuida per la delegació o be
a l'afany deis especuladors de
fer balear la divisa búlgara, o a
una maniobra -política. freqüent
entre elle. Una revoilucid pero,
segons la delegad& es impossiple a Bulgaria. L'element
camperoil absorbeix un 80 per
cent de la població essent representat proporcionadment al
Parlamenl. Ele comunistes, que
ades tenien 45 llore, actualment s'ornes en tenen 16. Ele
agitadons mes' pelillosos aún
empresonats o exilats. Un complot bolicevista s'es produït a
Varna per?, els cene promotors
foren condemnate. Stambulisky
cap com hom ha dp tractar
bolvevIsme.
Sembla per?) que l'element
pertorbador u Bulgària no es
pas 3a Huna de partes com
fer veure la delegació francesa.
Actes violente com occissi6 de
Dienitroff en 1921 o l'atemptat
mes recen' del Teatro Nacional,
Són el fet, no pas del comunismo ans del nacionalisme
macedoniä, el centre del qual,
a Bulgäria. es Petritx. Eis naeionalistes eón els amos de la
ciutat de la qual en demanen
l'autonomia, amb Cl fi de ferne una base d'operacions -per
als "comitadji" macedonians. 1
Stantbultski ha respost a aceresta demanda detened 500 mella/de autonomIsteel Sembla
que es aquesta la 'causa del
malestar bagar,

L'elacie riONI1313

ft illheim i Oberhausen acalei un ti g re1 del n-

La lig iä g ola alemanya ¡lo

bol

4,000 ViCliffi g S 1 SIS

Dessenlorf, 31.-La darrera nit ha
transcorregut en Inla CalMit completa.
Segons informe rebate aquieta nit, la
represa del treball pela saguistes ha
estat bmneral en gairebe tota la corma
de la Iluhr.-Flavas.
Dortinund, 31.- Demit romancera no.
vainent el treball en ruit mines d'aquesta (.011cm-llaves.
Berltn, 31.-Cotntiniquen d'Elberfeld
que ha m'echa restablerta a trangttiRitat en la cuajen part de les eintate de
Ruhr. El trebel Sir retires a moltes
mines i han estro detinguts diversos
agitadora cantinistett.
A Dort mund el g overnador ha erehibit totes lee reunirme comunistes
l'aire Mitre.
A Essen han obert de nou el deepatx
les ofieinos .1( . 1 llene de l'Impar'. No
o bs tant, al g uns minaires contienen enara en vaga.-Radin.
Dusseldorf, s'he reprès el
treball a teta la corlee de la Rhur, ex.
eepeir, tors de It e eklinghausen.-HaVas.

CONTINCEN ELS SABOTATEES
Dusseldorf, 31.-Els obrero 'le
fiebramea drel getricitat continuar' en
v a g a. A Dnisburg han parat retobé els
obrero Talanes, filbriquee.
A Osterfeld ha clesearrilat un tren
i a Oberhausen ha estat rallada la nula telegrafien en una extensi q de tres
quilòmetres. Los antoritais franceses
han devanar a 1,et autoritats belenes
g as eastiguin el Lit Ajnatament
una multa de liNtOrkl3)00 de ajare,
Radio.
LA COMISSIO INTERALIADA
e' flOIIIBEtX LA CIRCTLACIO
NOCTURNA A IIOECIIET t WIESBADEN
Coblenea. - A eonseg g énoia d'un
atemptat coméa n la vis férria, entra
Ilochet i Wiesbaden, el delegas superior de l'Alta comiesih interaliada en
el districte de Wiesbaden ha pre'aihit
la circulació durant In nit a les dites
poblacions. Solament els metgee, ele ministres dele diferente cultos i els sitodite de les potéMeies ocupante podran
clreular per les cementarles poldarirne
des de 1,S S'30 de la nit a les O del
matt.-Ilavne.
DUES AGRESSIONS A SOLDATS
FRA NCESOS
DOS FERITS
Dueseidorf, 31.-Durant la meditada del die 21 al 30 i en lee proximitate de Feetseia ferrotiAria de Reu-kin.
Caneen. fou tirotejada una patrulla
francesa de contacte, resultant un soldar francés ferit. Els agressors fuelTemb4 a les ribes del riu Lippe uns
grupa taren foto contra un !loe francés
de cavallerim resultant ferit greument
rin

soldat.-Havas:

17N PRINCIPI DF: Sr:Mire-eso
LA POLICIA CRIMINALISTA
ALEMANYA S'ARMA A ESSEN,
MULHEIM I OBERHAUSEN
Dusseldorf, 31.-Algune 5 loealitats,
com Eesen . Mutheim i Oberhausen, han
dernanat i obtinatut enterita:id(' per armar els cumbres de la noticia criminalista, de conformirat arub el Decret
del general Degoutte. Fine ara, per ordre de Berlín. cap munifipl no baria
demanat la dita autoritzaeió.
condicirl osada a ella de que es Wad a
lee autorItats d'ora/pació estat nominal de Pote ele membree de la dita
policia.-Itedio.

EL TRANSPORT DE MUNICIONS
36 POLICIES ALEMANYS DETINGUTS
Dpeseldorf, 31.-En un Iloc de con.
trol situal a Pergoien, han estat detinguts 36 individus pertanyents a la
pulida de seguretat alenanya "Schtippo", els quals pretenien entrar est territori ocupas, portant algune paquete.
Declararen que anaven a reforçar
la pollea de Dortmund, que ha estat
atacada tots aqueds dies.
Amb tot. en registrar-los, es vele
que els paquets que portaren contenien
rmtnicions i no seis va trobar arma de
cap classe.-Havas.

lo COelUNISTES DETINGUTS
Berlin, 31.-La pulida de Dortmund
ha detingut So comunistas que es unLaven amagats en una casa-Radio.

NOReIALITAT A DRESDE
Dreede (Saxbnia),
metal restablerta la calma.
Han obert novament llurs locals
palie tots els magatzerns i cafés
la poblaci6.- Haas.
ELS NACIONALISTES ALEMANYS S'AGITEN
CONCENTRACIONS DE TROPES.
LA BANDERA IMPERIAL
París, 31.-Comunisuen de Crefeld
a "Le Jounial" que prop de Muneter
es concentraren importante contingente
de la Reichswehr.
Tote ativen armats.-Havas.
París, 31.-Han arribas a Hamm algsms regiments alemanys, hissant la

batidera imperial a les casernes.-HaVas.

Crefeld (Pniseia rheensl. 31-31a
notas la concettració de forte contingente de tropes alemanyes a Monster
eLs seus voltants.
Entre ks esmentades forces n'hi
de cavalleria, d'enginyers, d'ametralladores i d'artilleria.
Han arribat importants quantirats de

material per a filats
ferro.
Les tropes s'anote-en a les- cases partictthars i ale reclínele enhiles.

S'ignora el motiu d'aquesta concentració de frunces niMitars.-Radie.

Ele CAP COMUNISTA ALEMANY FERIT EN ELS DISTURBIS DE DORTMUND S
SEGURA QUE HA moaT 1 HA
ESTAT ENTEIPiAll SECRETAMENT
Essen, 31. - El cap comunista alemany Peter Stbe exdirector de l'"Eco de la Ithur,
resulta feria per la policía alemanya durant els disturbis de
Dortmund.
S'ha assegura que ha mort
conseqiiducia Je la caiguda i
que el seu cadáver ha esta enterrat secretament pels volI ant s de Dort mund.-Itadio.

EL PREU DEI, CARRO A ALE-,
MANYA AUGMENTARA CONSIDERAIeLEMENT
Derlin, 31.-De de dame,
els carbone sofriran un augment d'un cinquanta o xeixanla per cent sobre el preu acI uni-Hasse.
ELS PRESSUPOSTOS ALEMANYS
Berein, 31.-El Conseld de
l'Imperi ha examinat eis p ressupostos de 1923.-Havas.
LES NOVES PeOPOSICIONS
SEMBLA QUE SERÁN LES
VELLES
Berlín, 31. - Sembla que el
Govern i tots els partes
1 ics alemanys; estan d'arord en
no excedir, en la nota que trametran als aliats, de la (luanlente de Denta mil meterle repreeentate per remeses anude.
incloent ínteressos i despeses
'arriortitzacie. En canvi, res de
cidiren referent a les gananEn la nava nota alemanya,
eembla que s'insistirà perctu1±
una Cornissi6 internacional de
tberries discuteixi les caPncitals

de pagament per part d'Alesnanya.-Havas.
NO Hl HA CAP DISCREPANCIA
EN EL GABINET ALEMANY
Berlin, 31. - Els rumore sobre diserepäneies en el sf del
gebinet manquen de fonament.
El camielter Curto i el ministres
estala reacord sobre la qüestie
ne les reparacione, i la quantitat que han aprovat es decanta
una mica de la preposada pele
industrials en la llur nremória.
Ele sindicats industrials presentaran tumbe una memòria
sobre les condiciono tècniques.
LES VISITES DIPLOMATIQUES
Londres, 31.-En els cerdee governamentals s'assegura que, arran d'una visita que feu al "Foreing Office", l'ambaixador d'Alemanya a Anglatera, no féu a remesa de cap pla
sobre la qiiestifi de les reparacione.Hayas.

LA PORTADA ARRIBADA A
LoN p i-Ts fl r L'AMBAIXADOR
A BERLIN ` l L'ENTREVISTA DE
L'AMISAIXADOR ALEMANY
AMO LORD CURZON
Londre s . 31.-Els perifulics relacionen la sobtada arribada a Londres de
l'Ambaixador britänic a Berlin amb
Govern aleel nou oferiment eue
many faHc als aliats. Artib el mateix
assumpte ce relaciona l'entrevista celebrada aliir per lord Curzon i l'ambaixador d'Alernanya, senyor Stals-

UNA NOTA DE BELGICA ALS
SEUS REPRESENTANTS
Paris, 31. - Segons eh (liarle de
Brusselles, el Govern belga ha dirigit alt seus representants a l'estranger una nota en la quil co resumeixen
tots els docurnents que el Govern belga ha tramés darrerament al Govern

frances.-Havas.
FURIENTS TEMPORALS A L'ALESJANVA CENTRAL
Berilo, 31.-Shan desencadenas funents tempetes a rAlemanya central. Mes pluges han acial torrencials.
L'aigua ha pujat fins a tres =tres
pels palmaras dAllen. Molts pobks
Iran quedat inundats i nombroses cales amenacen ruina.-Radio.
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Allahabad (India anglesa), 3o4-A
conseqüencia del terratrèmol que bugiré lloc durant la nit del 2 5 al 26,
hi ha hagut 4,000 victirries, quedant
destruides sis roblacions.-Havas.

Londres, 31. - Comunica
I-Evening Standard" que la
nota brilenica ha estat dona',
da ja a Krassin.
Afegeix el mateix pereedie
que en els cerotes l'Ilesos de
Londres es creu uuenimernent
que la solució d'aquesta qüeslid serie satiefacterria per a le
Gran leretanya.-Haves.
tQONSELL DE eITNISTRES
ANGLES
Londres, 31.-Ahir es calebrä Consell de ministres sota
la presidéncia del senyor Balde
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Medra mes del nue oterl l'anier:or

ren.

Locarno, 31.-En un pas a nivell

113 esta! Mirada a

1191113ClOilS des-

?olicies fe la luppo" delinguts

uera! bulle

-o-

DI el darrer lerralreffiel hi

per tot excepte

-O-

ANGLATERRA

L'INDIA
-o-

REGIONS OCUPADES

Solicioualli la vaga s'ha repits el Ireball

3

'Anemia, 31.-La proposició
acceptada ahir pele aliats es la
de quä els estrangers residente
a Turquia 110 cesan detingnts ni
processats sense eautorileacie
previa dels consellers judicials
i dele cense:de' estrangers, ele
quals han d'esser immediatament avisats de les operacions
de la policia turca.
Mi:testa eláusula es aplicable
solament als districtes de oCnstantinoble i d'Esmirna i no tindrà efecte més que durant els
cinc arsys successius a la signatura del Tractat.-Radio.
Lausana, 31.-Avui hi bate.
ran converses definitives entre
els aliats i Turquia respecte del
pagament deis cupons. Sembla
poc probanle que ele Governs
aliats i especialment el Govern
D'anees acceptin el compromís
proposat per Turquia sobre les
garanties judicials abans de
conèixer la disposició de la delegació turca respecte de la sort
dele tenedors de cupons.
Es calcula en cent milions
frailes paper la suma anual que
feria, pardee als tenedors de telele francesos l'acceptació
les peticions hinques respecte
del pagament dels oupons.Radio.
El COMITE ECONOM1C DE LA
CONFERENCIA DE LA PAU
Lausana, 31. - El Comile
econòmic de 3a -Conferencia de
la pau seta retina aquest metí
aprovant iarticcle referent als
bons i al pagarnent do lenteree del tresor tune-Radio.
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DAY" A PARIS
París, .3o,-Per celebrare la festa del
"Memorial Doy" e'han earificat ditem ents actes ditnistat franco-americana.
Després d'un cerimònia a la Seu
nordamericana de /a Sanea Trinitat,
on s'ha inaugurar una placa dedicada a la rnerM)ria dele combatents de
totes les races que medren durant la
guerra sota la batidera dels Estats
Units, un seguid en el finad Figuraren
les banderes de diferents entitats nordamericanes es traelladä a l'Arc de

Triomf a dienositar tina corona a la
tornera de/ sok/ott de:coneetrt.
En el cementiri de Plepus una enmizsió de la colònia re-adarme:icen',
presidirla pel coronel. Hay, ha hipetambé una crrona darstunt la
tomba dv La Eiteette.
Han paren l'attthaiirVzir dels E'.
tale L'eles i cl mareseal Friyolle,
nom,del Govern i de l'exiveit franees.

-Radio.
EL SCHART PER L'ACRESSIO A
et. CAILLAUX
Tulum, 31.-Ha terminas el esimaTi a l'agressi6 centra el. CalIlaux.
El Jutjat ha convanicat a ?tf. Charles
Ebelot, advocat i principal acusat, r,a2
nc podia donar-se cars S- la so ya querella contra M. Caillaux per amenaces
de mart .-Radio.

LA liNAUGLTACIO DEL elONUMEN'r A PASTEleFt A LA UNIVERSITAT D'IeeTBASBURG
Estraeburg, 31.-Aquest metí Ira tingut lloc la cerimònia de
la inaugurad() del monun-lent a
Pasteur, al claustro de la Universitat de la qual fon 'trotessor el savi franees.
El president de fa República,
senyer -Millerand. pronunciä
(leerure. recordant els trehaile
de Pasteur que revelueinnaren
la Medicina i que erais-aren milions de video humanes.
Els delegats de les corpora-•
einns estrangeres representades en Pesmentat eche lliuraren
al president de la República els
missat ges de Hure respectives
corpnra c iens-Badio.
PPOPINCARE A ESTRAeleURG
Paris, 31. - tía marxat cap
a Estrasburg el senyor Poincae& president del Govern.Hayas.
OBITUARI
París, 31.-lia mort el senyor Camele Che-sillar& director d'algunos soe:ei al e de concol» ! s.-Hayas.
ACCIDENT D'AVLeCIO
MORTS

DOS

Roma, 31.-Comaniquen .de Sexta
Calende qUe un hidroavió trinulat pele
aviadors Gitarnieri i Montard ha calgut a les aignes dcl Tesei, esfondrantse

immedlatarnent.

Els dos aviadsrs han reetiliat morts,
Radio.

L'AUTORITAT JUDICIAL NO
ADMETRA EL rnocEs CONTRA
"AVANTI", PER LA SEVA
PROPAC,ANDA ANTIEFIXISTA
Roma, 31.-Segon el "Giornale
Pela", l'autoritat judicial cempetent
publicara una ordenanza no admetent
el proztés contra el director de "Aranti", senyor Serrat, i ele selle cocapanas. acusats de propagaruln antifeis'il --Hayas.

EI.S PRESSrPnSTOS
ITALIANS
Roma, 1L-A la Cacera de Dipntate acnhä nhir la discuesie de les
dotzaves provisional', aprovant- er
una morid de confianza al Govern
per 238 vote contra 83.-1-lavas.
Roma. 31.-La Comben italiana ha
votat per ttlg vote contra 62 les dotzas-es provisionals que regiran
al juny de 192:3-Hayas.
NO HI IIA RES SOBRE LA CON.

CENTRACIO DE REICHSWEHR
PELS VOLTANTS DE LA un«
Dusseldorf, 31.-Ilan estas desmentiries les noticies de procedewia alemanya segons les guate diversos regimento de la Reichswehr havien estas
concentrats pels voltants dele territo.
ris ocupan.
A Oberhecker ha estat prohibida l'entrada a vint ¡molicies municipals alemanya,-Ilarae.

INTERESSOS PORTUGUESOS A MOZAMBIQUE
Lleboa, 31. - Lee enhiele
actrteolee comereials i industrials que ferien intereesos
Mezembique, hen demanat al
ministre de Colttnies que rtoredil riegentment un Alt Comissari que remidelx1 still i roneixi
lee neeessitats del entre-Hayas
LA VAGA MARITIMA PORTUGUESA
Lisboa, 31. - Ansh.l'ohjeete
de solucionar la vaga mart Urna.
hi ha in t ervingut el Comissari
general de provoiments, creient
so que les seves gestione Ilustran rellene resultats.-7-Bayas,,

EL COMUNISTA NEWBOLD
TORNA A LA CAMBRA
Londres, 31.- Ahir fou apro
vas a la Cambra dele Comunes
un acord reintegrant en son
cärrec de diputat al comunista
Nevebold, que, com es recordare, havia estat !trepes del tut
eärrec per t'a yer pronunciat
paraules que es cregueren injurioses per al president de la
Cambra.-Havas.
LOQAUT A DUNDEE
Londres, 31. - Dundee els
patrons de la indústria del Ate han declarat el loqaut per
no llevar arribat a un acord
amb els representante dele
obrers.
Le dita mesura afecta a 30
mil ehrers.-Radio.
LA CAMBRA DELS COMUNS I
L'AvIACIO
Londres, la Cambra deis
Carnuzas el ministre d'aeronáutica ha
manifestat que s'han realimat provee
secretes d'uta non tipus d'helieflpser,
havent donat excellcms resultats.
Contestant la pregunta d'un dirratat
ha maniiestat el ministre que record

aeri entre Franca i Txecoslpvàquia
co es perjudicial als interessos aeris
d'Anglaterra.-Radio.

drrera

hora

D' Espanya
ELS ACORDS DEL CONSELL
Madrir, 31.-Sobre l'expedient dels
subaiterns de l'Estat, la discussió
Ion Ilarga, ja que alguna ministeris,
per no trametre (ladee, perjudicaven
als Se1.73, que no cobrasen els augmenta decretats per En Bergantín.
aprovat la ponència d'En Villanueva. pel qual sois podran cobrar els augrnel..s ele que justifie
quin, en tres ilesos, que en els ministerio es fd-en les arnortitzacions
que la Ilei marca. Com no s'hau fet
aquestes, ningn cobrará.

El projecte de decret sobre el
cultiu del cotó teneeie a lograr la
niimva d'importació del dele Estats
Units amb la intensificació del cultiu
a Espanya. Per fitxar les bases del
decret i ajut del Govern, es nemenata una comissió en la qual figuTaran el Fenicia dcl Treball Nacional i la Societas de Cultivadora.
Després de dinar, els ministres
han parlas dels assumptes de Barcelona i del Marroc.
Respecte a nostra ciutat es ratifica record de no anar a cap mesura
d'excepció i ordenar al neu governador, Francesc Barber, que demà
surti per al sea destí. La represen.
latió de l'In ditut de Reformes Soeials que anirà a Barcelona la constituiran vocids allunyats de tosa política i seran presidits pol secretari
d'aquell organisme, En Puyo!.

Les noves del Marro° rebu.
des de l'AH Gemieeari ;eón mes
tranquiintimiQres. Aquesta tarda telegrafiava dient que no hi
ha nroliu per a cap inquietud.
L'atac a les nostres posieions
ha eoincidit amb l'obertura de
les Corle, perquè esta en els
plans d'Abd-el-Krim causar
malestar a Espanya.
Es rert que en fültinn Conseil quedft acorcha et eonvent
ami) el Hale-uní. El Governafirme-i ho &ibera per un ministre rata caracteritzat-que et
pacte éb el mateix que feu el
eleven' d'En. Sänehez (Setenta, i
del que ara os lacia és d'ampliar lo. Te elles coses lloves,
que no poden alarmar, sine tot
el eontrari; una el desarme.
maul immediat da les enhiles,
i l'altre el reconeixement pel
Raieuni del eleghzern, a ço que
estä disposat.
punt de discrepancia Es la
creació de la mehalla i slua telegrafiat a En Silvela i al general Castro
Girona, dient-los que en la dita mehalla no hi pot tullir direeció el Rai-

seil. Ens ajudara quan es necessiti,
paró sempre teta la direcció de les
autotitats espanyoles.
Ila quedat acordat el nomenament
d'En Pérez Caballero per a president
de la Calllireii) del Missatge al Setas i
d'En Rodrigifiez per a la de Pres.
steostos de la dita Cambra.
Será designat comandant general de
Melilla el general Lepes Peras.

▪
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CRQNICA de
CULTURA
Ci:14DIEN LITERARI ESCOi..Ast I CONCURS DE LECTURA,
LSCRIPTURA I GRAMATICA
.4

CATALANA

La Ccmissió cd Cultura del Comise
ors mitzador de les festes de Sane Miguel, que es celebren cada any a la
• celoneta, convoca els nois i noies
de la barriada que remeirin les condiekns que mes avall s'expressaran, al
Csetamen Literari Escolar i al Corcusa de Lectura, Escriptura i Grama.tics Catalana, que tindran ¡Inc a la
pr'pia barriada els dies 20, 21 i 22 de
se:mebre d'enguany, dicord amb les
bes es següents:
Primera. El Certimen Literas: Escolar i el Concurs de Lectura, Eseripte -a i Gramàtica Catalaaa seran dos
ce :es con/pie:amen deslligats Itus de
l'a:tre, que se celebraran de mar.era
que hom pugui presentar-sc a tots
dat.
Segona. Les noies i els nois que hl
peonguin part ser= agrupats, tant
an com en l'alere, en dues secciona,
tenint en cornpte redes.
Composaran la primera secció del
Certamen les noies y els nois de non
onze anys; composaran la segona les
:ole.s i eis nois de dotze a catorze
anys.
Composaran la primera secció de/
Concurs es noies i els nois de nou a
catorze anys; cornposaran la segona les
noies i els nois de qu'asee a vint anys.
Tercera. Les noies i els nois de la
Barcelonesa que vulguin prendre pare
al Certamen o al Concur3, o al Certamen i al Cene-tus, hauran de sollicitarso abans del dia quince de setembre
mitjareara uns impresos que seran facilitats a la Rectoria de Sant Miguel
del Port. estatge de la Feleeació de
Pcnnells de Joventut de la earceloneea,
des del dia 20 d'agost.
Quarta. Els menors de quince anys
que, en fer la sollicitud. no acred:rn
emb la firma de la rnestressa o del
mesare. que són o han estas alma-mes
i'alguna escola nacional o part.cular
de la barriada., no seran paz, atisnesos
ni al Certamen ni al Col/Cllas.
Cinquena. Es concedran els premis
següents:
A la primera secció del Certamen
/ de 25 pessetes i Diploma de 1f erit
de 20 pessetes i Diploma de Mèrit
• de 15 pessetes i Dinlema de .fíiteit
3 de to pessetes Diploma de Merit
A la segona seceiá dcl Certamen
1 de 40 pessetes i Diploma de Merit
de 25 pcssetes i Diploma de Ilerit
2 de 20 pessetes i Diplomo de Misil
3 de 15 pessetes i Diploma de Meeit
A la primera s ecció del Canear.,
de ao pessetes i Diploma de lierit
s de 25 pessetes i Diptons.a de Mérit
de 15 pessetes i Diploma de Ilerit
3 de lo pessetes i Diploma de Mèrit
A la segona secció del Concurs
de 75 pesetes i Diploma de Mini
de 50 pessees i Diploma de .Me.rit
de 25 pessetes i Diploma de Mèrit
3 de 15 pessetes i Dipie,rna de Mcrit
Sísela. Per a l'obtenció dels premis
indicats, els aspirants efecsuaran els
exercicis següents:
I'rimera i segona secció del Certamen
a) Exercici de dictas casalà i teaManejó al castell)..
b) Exercici de dictas castellà i ana1,si gramatical del tras escrit.
c) Exercici de redacció jet lliurese nt en catal à o en castellà.
d) Exescici de dibuix d'una figura
g• Pmetrica o d'un objecte del nansa:a e) Exercici d'Aritmètica, consistent
en la resolució de dos problemas red ectats r un en castella i Tatue en

ci :ala.
f) Exercici de Geografía local, la
p.imera secció, i de Catalunya la legona, consistent en desenrotllar per esert un tema setzill contenint preguntes sobre la qüestió corresponent.
g) Exercici de lectura en un ¡libre
et.xit en estala resurnint i comentant
el tres Ilegit.
h) Exercici de lectura en un ¡libre
essrit en castellà i traducció al cata • a.
i) Contestació oral a un tema contcaint preguntes de les diverses Tr.atèr.-3 que composen el programa escolar,
o sigui de Doctrina Cristiana, Nocions
d'História Sagrada, Gramática, Aritrekica, Geograiia, Història, Rudiments
de Dret. Nocions de Geometria, Ciendes fisiones i natural, i Fisiologia e
igiene.
Primera i segarla secció del Concurs
a) Exercici de lectura d'una prosa.
b) Exercici de lectura d'un vers.
c) Exercici de dictat.
d) Exercia danalissis gramatical.
e) Exercici de redacció.
O Exercici de Gramitica, consistent en contestar oralment preguntes
d'un programa senzill redactas per la
Comissió.
Setena. Er.car que hi hagi els mas
txos exercicis a les dues seccior,s,
els de la primera secció seran mole
mes senzills que els de la segona,
tots plegats s'acomodaran a la capa eilst intellectual corresponent a l'edat
dels que els herrar d'executar.
Cada exercici ser i puntuat, i la suma
de punts obtinguts per cada alumne
servira per assenyalar l'ordre relatiu
de mèrit i per indicar, entre els set
srimers de cada secció la classe de
premi corresponent a cadascú.
Vuitena. Es nomenarà un Jurat al
menys per cada secció, tant del Certamen com del Concurs, que composaran persones de reconeguda compebeoda.
Novena. Aquests Jurats tindran autorització per a aumentar o disminuir

el nombre de premis de la ser-ció respectiva, i podran concedir Diploma de
Mark ab alurnnes eh exercicis dele
suele en siguin mereixedors i deixin,

no obstara, eresser premiats d'altra
manera.
Deszna. Els qüestionaris a qué fan
referencia els apartats i) del Certamen
i del Concurs en parlar dels exertalana, es Duraran salensnialmrnt els
mestres i als aspirants que els demanin,
adreçant-se al susdit cstatge de la Federació de Pomells de Joventut.
Oncena. Els premia concedits al
Certamen literari escolar i al Concurs
de lectura. escriptura i Gramatica Catalana, s'entregaran soler/enjalmen els
dies de la Festa Major, aprofitant-se
aquesta avinentesa per celebrar un acte
que contribueixi a donar-li
Dotzma. Els mestres els a:umnes
dels quals resultin premias. seran distingiss per la Comissió amb un pergamí. on constari. Cm extrem tan lloable.
Barcelona. maig de 1923.
Doctor Nicolau Casarramona. Pere.
—Josep Figarola —Joaquim Barroso.—
Josep Romaní.—Josep Riba.

El lector diu

Divendres 1 de juny 4 1923

SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA
. Dia 31 de Maigcle 1923
1. SITUACIO ATMOSFERICA GENERAL A LES
7 DEL MATI. — (Obterrosione d'Europa, Nord d'AP-Ica
i rsttlentie, rebudes per telegrafía sienes fila):

2. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A LES 8
DEL MATI. — (Gbacreactions de la marrti meteorológica
catalana, comunicades per teltlfon):

Altes pressions al Merme i al Nord de les Illes Brithniques; baixes pressions al Canthbric, a Tillis i a (Iongris. 1-li ha temporals al Canal de la M' Anega.

Cel cobert, amb alguna esclarida a la regitS de l'Ebre.
Pinta al Pa;lars, a Ribes i al Renguee Temperatura Milsima, 22 graus a la Dobla de Segur ; mtnima 1 grau sota
zero a l'Estangento.

• • •

COSES QUE F.4N TREMOLAR

Sr. Director:
Quan el diari anuncia una l'esta
s:mp3tica, ja se sap que es tracta d'a'guna carrincloneria i soviat aquestes
clarrincioneries les organitzen els collegis de nens i nenes, donant-los una
forma ben pública, ben ostensible, per
exemple en limpostissat d'algun teatre. Els collegis catalanistes sobretot
són els mes propensos a ten detestables exhibicions. El programa constará de lectura de poesies. cançons populars i eacolars, danses ritmiques d'aquestes ere s'empesca aquell sens,tor
suis, i per fi de festa una comedia
representada pels deixebles del collegi.
Tot això és sempre dolent imperdonablement carrincló i, per tant. desacreditador. Encara que les poesies,
les cançons. les danses i la comed:a
fossin immillorables, protcstaria de la
rid:cula exhibid& de la perdua de
temps que perjudica els estudis i
la poca seriositat del director del Collegi. Res mis deplorable que aquesta
disfressa de la Pesto simpàtica sobre
la gracia corporal i espiritual de les
criaturetes, sobre 'fir fresca ingenuitat.

J. Saca
Senyor Director de LA PUBLICITAT.
Cintas.
Molt senyor meu:
He observad que d'una quants anys
onça 'nem sofert una lamentable regressió en Iedició de les fulles dorninicals.
, Cal recordar que abasta era,apasailgeskral que ipssin escritos en catalS,
mentre que en l'actualitat a toses leg
esglisies que concorro, excepte la dels
Angets, idO e.stan en una ¡lengua que
no és la neutra.
•
Aquest fet contrasta evidentmem
amb l'olaservat aluests dics per la Fira
de Mostees de Sant Sebastia, que ha
fet una edició especial dels seus anuncia. en la nostra parla_
No dernostra isaer ben diferent la
psicologia dels respectius directors?
Aprofito annesta avinentesa per
renovar-li l'expressió dels metro minora afectes.
Joan O.

LINGOISTICA
Senyor Director:
El senyor josep Pla deia en una
seca informació des de Lausana, parlant d'uns dskgats resacas que "l'oren
invitats a filar - . Ja temps coreas ens
deia del seu amic que a Arenys "contava rigoiades als pagesos". Vet aci
dos gaH.cisnses. Paró el senyor Pla está
per sobre d'una petisa qüestió de gramática. Es Tavansatge dels escriptors
consagrats. Qualsevol escriptur novell
que prora alguna genialitat temblare,
fóra tractat d'impropi si no d'ignorant,
i els seus escrita, en els tentacles d'una
redacció, corregits minuciosament.
Deixern, però, la digressió, que d'insistir-hi esdevindria massa llarga, i
anem a la qüestió primera. Aquel' filar
posat pet senyor Pla per donar mes
contundencia a la frase, en catala té la
recta significanea del verb fitar, de
l'ofici Vedar, per6 en té ene altra,
també, persanyent sola al poble: filar,
grabar amb segona intenció; ésser filas, ésser descobert. I això esto promou
una qüestió. Al costal de paraules arcaiques o erudises com crismar, fi-curare etc., de qué tan ple va el nostre
llenguatge mis recent, no hi podrien
també cabre—perdó si remoc nivells
=asa baixos—paraules com filar, pirar
(aquest darrer verb em La l'efecte pel
seu th de provenir del "caló")? (El
senyor d'Ors. per exemple. cscrivi un
dia la pararla "mandanga").

favorable.
Cap de les pararles filar, pirar—poso
agrestes com a exemstle—no tener significació exacta en el català gramatical. Aquell filat", aquel] altre
"pirem", no hi ha cap mis pararla que
pugui expressar-los. Sin pararles vives que la taujaneria d'un noble ha
construit i que brinquen i llueixen donant vida al ilenguatge. Cal, certament,
usar-les amb prudencia. Tant que
treballem pel Ilenguatg,e no anissitis
rebaixar-lo, tanrpateix la dígnificació
d'un idioma ja sabem que no és viles:id
de les pararles sine de la forma en ve
són emprades. L'arcaisme i l'erudició
elósten un tó digne i senyorivol al llen
guatge. L'ús de formes populars Ii diría vida i rapidesa, perú així com en el
primer cas hi ha el perill de canee en
un llenguatge eixut i encarcarat, en el
segon fàcilment es rodola a la xavacaseria. esdevenint groller.
Amb el d'En Josep Pla , dos nsms
més trobo que representen co que podrfern Palomea:ir la tendencia a l'assimilació de les forme vives del Il engtiatge sunerant la vtilrearitat. els dels
senyors Carles Seldevila i J. M. de

là, un dels que firen ferfts
perseguint als agressors. Portava embolicat i penjant el braç
ten el qual rebé el tret.
A un quart de dotze 11 a posar-se en mana la comitiva
formada de 'la següent minera.
Dues parelles de guai•dies de se
guretat de cávalleria, seguien
les dues carrosses, veient-se en
cada un dels tants quatre coro-,
nes; una de la familia, una de
:a Comandancia General dels
Sometents, una altra dele sometents del districte X i una altra dels veïns de Sant Gervasi.
Van formar-se presidenejes: a la primera hi allaven el
Capità General, ' el General de
divisió, ex comandant general
dels sórnelents senyor ,Soler
l'Alcalde, el diputat provincial
senyor De Riba en representació deis presidents de la Mancomunitat i de la ,Diputaciál el
Gap Superior de Policia en representació del Governador. A
la seguna presidencia hi anaven
els fills , germans i cunyats
les vfctimes, i a la tercera el
Marqués de Comillas, el ()ornandant general . de sometents general Pereyra, el general Cavan
ria, el senyor Soler i March, els

3. VENTS SUPERIORS A BARCELONA. — (So adatar,' de l'atmósfera (liare a les del motí)
Altitud, metres:
250. 500
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ie:ocitat en metres per segon:
1,
7
Piafe. de 110 ,- 01s a 915 aletees.
OESERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
llores d'obsereatió: 7, 13, i 19 horro

Baròmetre a sero i al nivell ele la niste: 7537, 7604,
— Termòmetre see: 155. 181, 187. — Teritdmetro
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— Reeorregn: del vent en igual reinos: 10,3 qui'dine res.
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toritat. Contra el que s'ha lit
en nota premsa, que segurament slaurà propogat amb notòria injusticia per tot Espanya i contra la (Fiad protesta
enint gicarnent aquesta Cambra
agraint Govern que l'hagi desmentida, a Barcelona classe patranal de cap manera desitja
LA SITUAGIO DURANT EL DIA t ni pot desitjar, sota cap pecinal ni arnb cap finalitat,
violencia, sind exclusivament
Ahir, al Govern civil, per es- <me es respeeti dret Ilibertat
_ser dia de festa, no ens donaren traba!' i es posi fi vessament
darles oficials de la vaga.
quotidià sang en forma que no
Sortiren a recollir las escom- tolerarla cap altre país civiFlexibul
braries 30 'carros amb g,uärcLes litzat. Aquesta Cambra insisele seguretat, essent reparlits teix, dones, en lotes manifeslocideal es el t'oled del Genire All- aqUes:Is de la manera segiient: tacions tetes en expressada
4 al mcreat , skel Born, 4 al de carta i confia encara que Gogads Cre de "Mera Calaina" 'la Concepció. da al de Sant Anvern posarla tot el set' interés
dreu, SI al de la Llibertat, 3 al
a remeiar mals tan gretis i tan
celestals e cops de pony
de
Santa
Catarina
i
3
al
del
periii:osos PM els que esta pa.
Ahir al migdia, en motiu de
Ninot,
celebrar el Centre Aragonès d'e ' El guardia Aquilf lierraez 1int aquesta desgraciada ciutat.
la nostra ciutat la celebració hagué de deixar el servei, res- El saluda afectuosament. Predel nove aniversari de la col.lo- sentit peil baf d'una pila d'es- sident, Joaquim Cabot."
cació ele la primera pedra del
EL GENS PATRONAL I OBRER
combra ries.
local, tingué lloc un àpat de-,
S'avisa als patrons i AssoPer als gliärdies qua han
germanor al qual hi assistitirgut cura de la neteja del ciacions palronals d'aquesta
ren unes cinc centes persones - mercal. de Sant Antoni, han es- capital que no ho haguessin
diversos represenli
lat remeses al governador civil fet, que a da major brevetat
tanta de les autoritats catalaintert 70 pessetes recaptades -han de pasear per l'Oficina
nes i aragoneses.
(Trafalgar, 78, primer), amb
entre els venedors d'aguan
Desprds de parlar l'alcalde mercal.
l'objecte de rebre les instrucde Graus, que donà visques
Per tal de cercar una solu- eionb i impresos necessaries
Catalunya, se sentiren unes ció a la vaga, el governador per procedir a la rectificació
veus que cridaven -Viva Espainterf ha inicial algunes ges- del cens corresponent al mea
nya! Muera Catalunya!" Tot tions, per ara sonsa resultat de maig proppassat.
segun. un grup de comarcals,
AL PORT
segons sembla aragonesos, coEl vapor alemany "Tarragomençaren a donar cops de puny na" sorti cap a Sant Feliu on
als dols anti-eatalans i als tra- deixarä la cärrega que portava
gueren del loca!.
per a Barcelona.
Arribà el vapor "Mercedes",
amb carbó mineral, que quedà AVUI A LA AUDIENCIA ES
Comissió tilüflei de la Mulualital
en espera al moll de Ponent.
VEURA LA CAUSA PEL SUPOEl trasalläntic italiä "Conte - SAT ATEMPTAT CONTRA EN
Escolar
Verde", arribat de Buenos AimARTID;Ez ANIDO
La Comissió Nacional de la Mutuares i escales, sorti cap a GéAvui es venrä a la secció terlitat Escolar anexa al ministeri d'Insnova de seguida que hagué descera d'aquesta audiencia la
trucció pública i Belles Arta ha remès
embarcat tia correspondencia
causa seguida contra Genar Taa la Caixa de Pensions per a la Velleel passatge.
sa i d Estalvis les següents bases, per
A més arribaren amb passat- jedor i Manuel Tatens, acusats
a la concessió de premis als meseras
gers el "Rey Jaime I", de Pal- d'homicidi en la persona de l'agent de vigilancia En Elorenti
que s'hagin distingit en l'organització,
ma; "Vicente La Roda", de VaPellejero i d'atemptat frustat
administració i foment de les Mutualència, i "Reina Victoria", de
litats Eseolars:
als senyors Martínez Anido, ArPrimera. De conformitat amb el
legui i altres.
CC., 111 tots els dies de festa
disposat en la reial ordre del ministeri
La Sala Serà presidida per
circularen pel pon l el vaporets
d'Instrucció pública de 15 de març pass
N'Eugeni Carreras; representa"golondrines".
sat, shas cestinat 20.000 pessetes a
rà al ministeri melle Padvocat
TELEGRAMA DE LA CAMBRA
premis en metäHic, que es distribuitan
fiscal N'Antoni Llanos i defenDE
COMERÇ
en can premio de zoo pessetes cada
saran els processats els lletrats
un, que seran repartits enere totes les
La Casmbra de tornees' i Nasenyors Casanovas i Barriobero,
provincies d'Espanya, a mi de dos prevegació d'aquesta ciutat ha
Declararan 32 testimonia, i
mis per cada provincia, dels quals un
trames el següent telegrama:
la vista durara dos dies.
udicar
a
un
mesare
i
un
al"President
Conseill
ministres.
alta d'adj
L'ESTAT D'UNS FERITS
tre a una mestressa.
—Madrid.—Greu situació BarErnili Valle, un dels ferits en
Segona. Els mostees que aspirin a celona obliga entitats que per
representar interessos collec- l'atemptat del dimarts al Cfrool
obtenir -algun d'aquests premio dirigi',liberal del carrete de Tres
r= Ilurs, instäncies, degudament justi- tius ferien gratis responsahilificades, abano del 15 de jutty vinent, a
tate davant opinió pública a Llits, alta agreujat d'una manera alarmant.
la secretaria de la Comissió Nacional
expressar amb absoluta
Els altres ferits segueixen
de la Mutualitat Escolar, establerta al tat les seves opinions al (1 0carnee de Sagasta, 6, a Madrid. Per
vena Data 9 abril; aquesta .Cam relativament bé.
a facilitar la tramitació d'aquests dobra dirigi Vueeencia carta so- ENTERRAMENT DELS DOS
cuments, els concursants postran
bre la dita situació sense ha- SOMETENISTES MORTS EN
•
també a les Cal:ces collaborada- ver tingut fins ara honor rebre
L'ATEMPTAT DEL
res de l'Institut Nacional de Previsió.
contesta. Des d'aieshores estat
DIUMENGE
Tercera. El Jurat estari constituit
social Barcelona s'és agreujat
Tal
cona
s'havia anunciat,
per la Comissió Nacional de la Mutuaen proporciona tan alarmaats ahir mal( tingué bloc l'entierralitat Escolar i un mestre i una mestresque es justificadissim temor es
ment dels sometenistes Salvasa, amb residertlia a Madrid, desigrepeteixin vergosyoses comnata pels concursants, que a l'efecte
rnocions que pertorbaren greu- dor Ubeda i Joaquim 011er, asindicaran en les respectives instàncies
ment vida Barcelona fa poca sassinatts diumenge passat al
la mestresaa o el mestre, en el seu cas,
anys amb pedal imminent s'ex- "Camp del Casinet", de la Platengni resta Espanya. Es come- ça de les Gläries Catalanes.
a 011i atorguin rl seu 5-01.
La comitiya va organi tzarQ, 12 rta. I:adjuditació del% premis
ten dihriament atemptats cones faran abans del 15 de juliol vitra els qui fiant dret Ilibertat se al pati de l'hospital Clinic,
treball, es miguen secundar va- eonstituint l'acte de l'enterranent.
ment una imposant manifestarinquena. Els premia que poimeren ga decretada; ciutat està cond() de conejo], ja que hi assisdeclarar-se vacants acreixeran el% ton- vertida immens perquè
tiren representacions de totes
cedlts en da termes de prorrateig que
s'exerceixen coaccione hrtitals
les
elasses socials. •
daseemini el propi Juras. A rada nre- . per impedir extraccid eseomJunt amb les famflies de les
braries i constantment es fa
mi acompanyara un diploma acreditavictimes hi havia Ett Ramo!' So sentir relaxament atributs aut iu.

Fugares. Cree, peró, que en fan poc;
encara podrien tirar-se mis al curen
decantant-se un xic cap a l'acolliment
de pararles inedites i a l'ns de les ja
gramatitzades, les quals paraules, essent
la vida i essencia del noble, Pan la vida
i essència de l'idioma.
Es ben dificil de dir, en una breu
nota com la present, ço que es pe-deja
tractar damunt aquest tema. i a mes
a mis tot el dit és sola una pobre
Fóra ben interessant de saber la
•
valuosíssima del mestre rompen Fabra i la d'altres als vals aquestes
qüestions alanyen.
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TRANSPORTS1

CRONIC A
SOCIAL

senyors Comte •i Baró de Güell
i els caporals i sub-caporals del
somnent del districte X.
Darrera la presidencia era
portada la bandera dels sometents del districte X. a la qual
demarcació pertanyien les sictimes.
Va resar- se un responso a
l'església de Sant Josep Oriol,
desfilant després la comitiva,'
que era nombrosissima. pels ca
rrers de Villarroel, • Granvia.
Rambla i Plaça de Catalunya
Ronda de Sant Pere i Placa
d'Urquinaona on va acomiadarsis, el dol, durant airé més de

mitja hora.
Prop de dos quarts d'una re-.
emprengueren la marxa leis
carroses, custodiades per algunes parelles de ,seguretat.
Els cadàvers rebdren cristiana sepultura al Cementeri de
Sant Andreu.
UN ALTRE ENTERRAMENT
També iota enterrat ahir, a les deu
del nsati, Vicens Bertran, rnort a conseqüencia de les ferides que cebe en
l'atemptat del qual foren víctimes ell
i el seu fin el dissabte pastan ai carrer de la Creu Coberta, cantonada a
&jan
Entre els que assistiren a tenterrament hi figuraven moles cabrera del
Sindicas Unic, els quals dedicaren una
corona al sets company mort.
L'ALCALDE AL COMITE D'AC. TUACIO CIVIL .
L'alcalde de Barcelona ha trames al
president del Comise d'Actuació Civil
la lletra que transcrivim:
"Tire l'honor ¿'acosan rebut de l'atenta comunicació, data zo de/ corrent, que aquest Aterieu Enciclopedic
Popular i aleres crditats que constitueixen el "Comile d'Actuació Civil" m'han
adreçat ; com vaig rebre, en el seu
La degs5 del mateix, considero molt
plausible tot ço que tendeixi a evitar
el terrorisme a Barcelona, sense que
això signifiqui aprovació o desaprovació de les mesures que proposa egresa
Comise, les guata han d'ésser estimades per l'autoritat governativa i no
per la municipal.
Tant per aquest motnu com per ésser
molt nombroses les comunicacions que
rep aquesta Alcaldia d'entitats o agrupaments. que proposen soluciono a problemes interessants, no mira estat possible posar le comunicacions de vostes en coneixement de l'Ajuntarnene
essent per altra part el ser confingut conegut ja pels 'Ilustres regidors.
Dén el guardi miss anys.—Barceldno 25 de maig de 1923.—L'alcalde.—
(Signan) F. Fabra.
Senyor N'Aguadé Miró, de l'Ateneu
Enciclopedic Popular.
Barcelona, 35 de maig dc 1923."
EL SENTIMENT DE PATRIA
HA GENERAT ELS MOVI-

MENTS NACIONALISTES. LA
RAD I LES ALTES CONVE-

NIENCIES SOCIALS ACONSELLEN DE SEGUIR L'IMPULS D'AQUEST SENTIMENT

LA PROCESSO
DEL CORPUs
Amb la solemenat acosimidi
celebri la tradicional p rocessó co7
pus, famosa pel sets espl
endor j per
color:da anitneció que clima als
veLa
lls ca
serr ereor
rs. 1,3 tranearIncia de Ii,a
tarda contribuí com sempre
. al Uui,t,.
de
Es
lasGr
caer
iermnsitd'et l curo estaven ataise,
de gent i els ba?cona en dornasszts , rae.;
amb ia bandera catalana, °ferien
pe
enctipv.a.nt
lee,
anA
immb
les cPeinrcs
toril la.
L'obrien els gtgants i les trarape,
s eóguPe
iiar pa
lTróaqupiarincmiés
Paisiodeseilass,:::
és La
ves Gs fradies, Germandats, Junta
s de
b
ka
i cleSraleCtia..h6e
Eeu)
g (an
p r yc'i'SiamS
han ksa„:
tit les parrequies formant cos amiba
creu aleada, ganfanons, escotare:,
altres agrupacions adhermts.
Despee de la primera seguia la eau
Concepció 'fina- a ?a més amiga, que e
liada
11:5 doeuaIsanata
S nas ndise,
disertesh
ke
piadíoses, culturals i patriótietes , pee,
tant llurs eneenyes i banderes.
Pasqual era portas pels ricos ories.
eisEpntzezu
les ddeiajeorztutmtdeis
itats qua
hi hhattl
figuraven vint-i-quatre amb Tele.
tia-es banderes; Companyia de Se
Lluís, ele l'Inseitut Salesiä; Esc'
del Centre Angelk de Hostafranda,
Apostolat de l'Oració de Santa Madra.
ba, Centre de Cultura de la Cdep.
ció, amb la Banda de Marina; Ceta
Islotsecrat, de la Baeceloreta; Assaa.
Repareradsooc
raiadte ABes tcc
Cent
lem,
iaciCa
o dtreauis:
caVicens de Paül, Patronas Obre se
Sant Josep, Adoractó Nocturna, saya
de Veterano, Associació d'Obrers Catia
lies de Sant Cuezt pia Unió de Ste
Miguel Arcángel, Escolanía dels asee4
Just i Pastor, Viga Espiritual cle Nos.
:Pa Dona le Montserrat. amb Lude.
ra; Cincel Artístic de Sant Llue, ase
bandera; Catequística de Sant
Circo' Barcelonés de Sant Josep,
sociaeió de Devets de Sant Pancis
la parròquia del Pi, Banda Filrak.
nica. Pomells de Joventut, Les ese.
tades simpitiques Associacions fem.
ven 24 entitats arnh ~bolsos tesStens i sengles banderes. Antics Abran
salesians Veterans carlistas, Restase
del districte segen "Flor de . Di'.
la Barcelonesa, Centre Tradicienah
del Che. Filio de Maria irritases.
da, Gremi sic Mestres Fusters. Bit
del Circo] de. Sans, Assodació de lb
cipo de Rivera. Gremi de Sainsterakxicanfraria dels Díjous alearían.
Congregació Major de les EscolesNa
Eseolania Domiracana. Con:ex:U nZ
Nen Jesús, Adoració Nocturna de,
dWerses parròquies de la cimas: Va
rabies Oraires Caputxina. Francisarat
Carmelitanes, Aasociatió de Vigigra
de Nit. Escolanía de la Merca. Ces
Roja. Representació dels Ceses
guarnició. Cavallers de les Ordres
litars. Clerecia castrense, Collegi
vocats, Coliegi de Procuradora, Cale
si d'Agents de Canvi i Bolsa, Osa,
ere de la Universitat. Catedraties
l'Institut. Escola de Cornete. 11,.:5
Centres d'ensenyança oficial i alee!
La Custòdia era portada sota die:
per sacerdots de l'Associació de PS'
tanto de tàlem. Darrera la Castea

anava el bisbe, doctor Guillamet. XX>
parias del doga del Capitel, elector Llet
pis: del doctor Paris, vicari general
i del canonge Puig.
Les presidencies estaven fornnes
una pelo regidors senyors llantera
Bordas. N'iza, 'Massot, Salasen Cc'
rasco. Busquet, Escotas Vilasseca. Csrarach, Nadal, Jumen Rnssell,
jot. Plaja . Mainis i l'alcalde. manee,
d'Alella. Els diputats ‚mayor, Valles
Pujab, Jausana. Camprnany, Reo.
Vattra presidencia la formaven els 51`
nyors Magí Fabregues, vie-sector
la Universitat ; Luengo i Actea.
La bansla municipal, dirigirla pelee
tre Larnone executi escollides carp°
tocinos del seu repertori. adients a l'ao
te. També hi anaeen bardes mili=
altres de particulars. Cona de colo.
tropes de toses les armes tobíisen
enes de la processó.
Degut a les obres del atetropoll3
la processó en trajecte de les UD*
bles de Canaletes i dels Estudis lut
gué de passar pel costal. Aneó trei/
una nuca de lluiment en aeuet tras.
Durare la tarda no hi hagué cap :la
cklent,

• rinnairmazazzammisseneamilminfillalll

a

Accio_Cataland
• PRESENTACIO de la CANDIDATURA
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Parlaran els senyors

Lluis Massot i Balaguer
Antoni Rovirá i Virgili
Jaume Bofill i Mates
i els candidats

Pelai Vidal' de Llobatera
Lluis Ncolau d'Ulwer

liaminImiummunizziummamaincol l ollii
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Acció Catalana'

Iliberació. Fou molt aplaudit. Lt continuadora d aquella Genera-- catalä. Sembla que després • de tanta
contestä el senyor Carrasco, re- litat que sota el talent i l'ener- de propaganda, de tants de juraments,
merciant les autoritats que amb gia d'En Pau Claris féu tant • de tants d'esgarips, ja no hauria de
linar plesänoia han donat a lac- per retardar la caiguda defini- quedar mis ratol espanyol que els dels
estancs i els de les delegacions polite una niés gran solemnitat, i tiva de Catalunya.
Es cantaren novament els claques. Donas, no senyor I Tots corecordant al poble i autoritats
al camí veinal de l'Asentiu, i l'altrt
GIRONA
Segadora
i
es
donaren
molts
neixem el nom i cognoms de múltiquIsols donant a la nostra
esta obert fins l'Empalme. Davant MC0
Lea alumnas bibliotecäriea. — Confe- lier arel ha sortit una serie de sagas
ples propietaris de botigasses, boatitud el caire heroic que tinaja visques a la Ilibertat de Cataen els fets de tota aquella gent tunea, a Acció Catalana i a l'Es- gue,s i botiguetes que renoven adés
rancia—Candidatura nacionalista re- da diferents granas-les ¿'época antiara llurs façanes repintant-ne les leDelegació d'Acció Catalana a elle 1640 i sobre tot en l'ànima lat Català.
guísala/la a gran fosa:baria del nive.11 del
publicana.—Altres noticies
es
Oficin
gendes,
pera'que
en
arribar
l'hora
d'hode l'immortal Pau Claris, pola
festa-én-anig-d'unti
Sans; Espanya Industrial, 7.
IS'acab2
terrenY'
Han visitat aquesta ciutat i les ruinorar
el
nostre
verb
s'amaguen
sota
drem fruir de les sentors eter- gran cordialitat i entusiasme.
El dia 10 de juny próxim As
•
el mes de maig hi lían ha•.
— Durant
el taulell i, oh dissortl quan n'ixen tres d'Empúries, diverses alumnas de gut
la data fixada per les alecciona nas de la Ilibertat. El públie
sis nai,cements, un casament i diles
r
de
Bibliotecàries
de
la
Mana
l'Escota
es troben—Mare de Déu quin distade diputats de la Mancomuni- aplaudi fortament les paraules
comunitat de Catalunya, acompanya- ``e''tm'cas'
opeINA CENTRAL:
rat -'que el pintor els ho ha deixat
tat.
del senyor Carrasco, mentre es
Joveraut Nacionalista prepara per
ACCIO CATALANA
en espanyol. Res, un altre dia serà t- des del seu profesor, senyor Nico- al—
Altra volta. doncs, cridem els canten els Segadors i rAjuntadia 7 del vinent juny una gran vetIlitliGUA
MIC101111
lau
d'Olwer.
us
diu
a
vós,
quan
carregat
de
bona
trafalgar, 14, entresol
adaptes, els amics, els simpä- ment es retira al ab de la mar—En Frederic Camp ha donat una theta patriótica aernemorativa de la
SEGON "PROVIN- titzants i els catalana que sen- xa nacional.
La buita dele patriotas Integres con- fe, ho comenteu.—Això es: Déu vos conferincia.a l'Ateneu de Girona, so- gesta heròica dala Segadorx— •
pfsTRiCTE
faaa
bol
ten per damunt les lluites de
..•
LA MANCOMUNITAT
tra els velleitoso s , o tot sovint
CIAL":
bre el lama "L'administració civil naPALMA DE MALLORCA
tota altra mena, el superior
Alt Emporda, benernerit setmanari
'Poc després arribä una re- sos patriotas, es presenta cada dia més
polebniaa . a Catalunya", essent mol:
raner municipal (solament el amor a la pätria i la dignitat presentacid
nacionalista
de
Figueres,
a
propasa
de la Mancornunitat aferrissada. La causa inicial és la lenaplaudit 'pel nombran auditor:.
FutboL--L'ambaixador d'Itàlia.-Poble Nou)
ciutadana, que vulguin con- i Diputació, formada pela dipu- titud amb qua en llar vida privada,
d'aquesta important qüestió publica
_ Els *republicans d'aquest distric•
Efetes de la vaga de Barcelona
Delegació d'Acció Catalana al tribuir a les desposes electorals tata senyors Vidal de L'abate- nombre de catalana adopten els prin- les segiients justissimes paraules
te han acordat anar a la propera IluiA causa de les pluges s'ha suspès
"Hi ha massa nacionalistes que mata- ta electoral d'acord amb els nacionaNble Nou; Pujadas, 188, bai- de la propera Hulla.
ra. MassO i Llorenç, Jansana. cipis acceptats en llur viure corporael partit extraordinari concertat entre
Es segur que es repetirà
la ¡entre Rambla del Triomf
Campmany, que és rabuda amb tiu. Tal catalä que a dins el Club X tenen el rètol de Ilur establiment en listes, proclamant candidat al profes- el "Meteor", de Praga,
entusiasme que pogué- grane nplaudiments. El senyor de patriotes sera el primer de con- espanyol. Això és illógic. Si se sus- sor de l'Escola Normal de Mestres,
•Mana n _aguil0).
tenten unes conviccions,
s'ha de tenir
rem N'aura
en les alecciona de Jansana digué Santa16.
Segon municipal
unes breus pa- tribuir a les este de subscripció ober- Els
XIII' de Palma '
*:1 senyor
Miquel
regionaL'equip
del "Meteor" ha embarcat
1 pelegaci 6 d'Acció Catalana al NA. Rovira i Virgili i que tu*. raules al públic, dient que la tes per adquirir Una bandera, pagar la dignitat de practicar-les en tots els listes han designat els senyors Agusti cap a Valencia, on ha de , jugar di=
l'ende II; Cardara, 12, bai- rice i pobres, contribuiran amb Mancomunitat no podia faltar a una cobla, saldar el preu d'una coro- actea de la vida. Els patriotes que hal Riera i Salvador Gispert-Saucki afellur ofrend gran o patita, a la aquest acta. essent com era Pau na, etc.; tal altre català que a l'hora trobat a la casa llar el 'rètol en es- gint-hi el nom del senyor Santan. La 'atta'
1C.
Al soll se'ls ha fet -un -enriar%
depuració de les lluites ciuta- Claris un dala presidenta de la dels grans consells generals gesticula. panyol i encara no Iban canviat, o junta del Centre Catalanista ha publiTercer municipal
danes
i a fer triomfar en les Generalitat. Recordà les gestes radicalíssim en el gest, intransigent be els que havent-lo repintat l'han cat un manifest'recomanant a tots els acomiadameny
Autonomista
del
dis'ideneti
El darrer partit celebrat entre els
eleccions de la Mancomunitat
mantingut en espanyols fan pèssima
com no n'hi ha cap més, home d'ac'ele III; Caçador, 4, principal. de Catalunya el sentit d'un ve- d'aquells herois de 1040 i en ta') directa, dirían, i tot; tal altre... tasca. Tothom ha de sentir el pea de nacionalistas que votin la candidatura equipe "Baleara" i "Metallúrgics" va
digué
que
cal
pensar
en
imitarplena.
La
victeirta
d'aquesta
candidaQuart municipal
acabar a cops de pu.ny, promoventritable nacionalisme.
los. EI senyor Carrasco, en nom tots ella, acabes, quan ve l'hora de la seva responsabilitat. El veritab ,e na- tuna, que representa l'esperit de ca- se protestes. Part del públic es Banal
Foment Autonomista Catalä;
Catalans: Per la dignitat de- de la Comissió organitzadora, mostrar realment seise escarafalls Ilur cionalista, el patriota integre, ha de talanitat, será esplendorosa.
de
Sant
Juan,
113
camp,
eseig
tervenint la guàrdia civil
tadana i par la llibertat de la remerciä la Mancomunitat i lleialtat, claudiquen d'una manera irri- practicar a casa seva els mateixos
— S'ha possessionat de la al
D' in
notaria
ateneu i Escotes Pral. de -la
nätria, passeu per les oficinas Diputació, afegint que la Man- tant. Fixem-nos només amb el que drets que reclama' per „Ida coHectivitat d'aquesta ciutat, vacant per defunció i la policía. Fou degut a un xoc ena;
Nàpols,
219.
tre
un
del
"Metalltít
egic" amb el por_z '
•
d'Acajú Catalana
(Trafalgar, comunitat és veritablement la passa amb la qüestió de radopció del nacional."
del senyor Lluís de Travy, el senyor
ter del "Balean", havent -hi
entresol`. a deixar-hi la
9,1 municipal (solament la
Salvador
Jordä
i
Torra.
coatusos.
la
part alta)
vostra aportació.
El dia 7 de juny se celebraran,
Manen Nacionalista "Pàtria
El Comitè electoral.
rambaixador
a la capella de Sant Narcís duques- marqués
— Hadeaulat
Raniero, acottspanyat
vare"; Consell de Cent, 227,
s
*
ta ciutat, les novas de la formosa se- coronel Manengo i el carasol a Bari-:
ES
k os ,xamfrà Casanova.
Ultra la collaboració me- ES
nyoreta Na :arce Mercader, amb el celona. Aquesta tarda, amb atguns
tällica, aún pregats també els u
jove doctor barceloní senyor Sixta tacrate, han visitat el palau de
saultis municipal (parcial)
la
'Ateneu Nacionalista del disadoptes que prestin Hur esfora
Cambra. vídua Bonsoms, al poblet de Validotate VIII; Salmerön, 56 prin- personal.
- La Uni6 Esportiva de Girona mosa. Demä aniran a les caves
II
del
Les eleccions pasados, amb Le
ha aconseguit una assenyalada vietbDrac. Lamba:atador ha complimentat
els vergonyosos topins del dis- ES
na en un partit de futbol celebrat a
,1106 municipal (parcial)
l'alcalde.
ES
tricte set, han d'ésser una lliCassa de la Selva amb una selecció
La yaga de Barcelona produeix .
• , venç del Nacionalisme Rede la qual formaren part, entre al- considerables pèrdues al (somera
Catalunya
Mancomunitat
para de Sant Andreu; Sant çó per a aquella que regategen ES
Diputats
d'a)!
tres, els senyors Moltó. Sanxo, Pakan quí, est ranyant molt no es vegi !vise.
ladren, 140, i Passei, . de Fabra l'esforç en el moment de la ES
Gonzälez,
guanyant
per
4
a
3
gol
i
s.
ES
19.
¡Pui g
va solució.
N
Les dones catalanes no man— Per al districte d'Olot-Puigceri Casal Nacionalista Guinardocaran tampoc aquesta vegada
da els nacionalistas presenten els sede
Barceals
electors
El
Consell
Central
d'Acció
Catalana
proposa
jale; Avinguda de Nostra Dona
SARREAL
Ei
nyors Masramon, que va a la reelec.,
ü Montserrat, cantonada Sa- d'aportar-nos Ilur delicada col.
lona com p resos en eis districtes I/ i HI provincials la candidatura selaboracid
cié, i Casanovas. fabricant de Campp- Festa de la Flor ::Santieldré:2
Ferrer.
E
.•
electora,
que
vinguin
Els
güent:
ES
devane El rcpublica. senyor Riu i el
Teatro
•
•
Desè municipal
,
se
per a interventors.
s
tradicionalista senyor Solä-Morales,
Ateneu i Escotes Prat de la oferir-se
e
El dia de Pasqua, airAtiva de
Eta
jo
y
as
que
encara
no
tin'
van
a
la
reelecció.
De
la
candidatura
ES
ah; Näpols, 219 (Poblet'.
taz:. m . N. se sap per ara ei narrt del la Junta de Damas de Caritat C115Centre Nacionalista Demo- guin vol, per a treballs d'ofitina, amb la cooperació de un bon
cina
i
repartiment.
ES
senyor Cardelús.
ritte del Clot; Muntanya, 7.
nombre de distingades senymmtes, se
LI
d'autos.
moEls
qui
disposin
—
Convidar
per
la
Junta
de
l'A.
Delegació d'Acció Catalana al
celebra er, la nostra vila la fasta de la
tos
i
bicicletas,
per
al
dia
de
les
teneu
de
Girona
111-lustre publicista
Mete Nou; Pujadas, 188 (entre
E
flor, poe-ttflant tot el dia. pels canalecciona.
mayor
Salvador
Albert
donare
prnxiII
tolda del Triomf i Marian
rem, recaptant una almoina per als pomament una lectura del sea Ilibre
Eis
oferiments
dirigiu-los
a
ES
aaale`.
dit de poesies "Mes enlla.". Ola dita brea
Doctor en Filosofia i Lletres, Membre de l'Institut d'Estudis Catales oficinas d'Acció Catalana rl
Entre les senporetes que mas es disoarators TERCER "PROViN- (Trafalgar, núm. 14. entresol(,
. Societat cultural.
lans,
ex-Presiden
t
de
la
Comissió
de
Cultura
de
l'Ajuntament
de
BarcePi
tingiren ca/ fer meaci5 de les . atarobertes de 10 a I i de 4 a 6.
CIAL"
lona,
Vice-president
d'Acció
Catalana.
'Hales Salarina Martí, Dolors Sana,
OLOT
•s
LI
Primer municipal (solament la
Merca Bonet, Fraucisaa Bonet i Ererc8
Han quedat obertes tarnbe LI
Barceloneta)
de
la
viotbria
'1.alesla
Padreny; la quantiosa MIL% recajrada
LI
unes oficinas electcrals en les
Jeventut Nacionalista de la
Diumenge passat, tal cc,m slayia per les quals fou ingressada a la calcoleneta; Sant Miguel, 3.
prestigiosos entitats "Sang Noantanciat, va celebrar-se la vicaória clec- xa de la Caritas Cristiana per socarrar
Ea
va" i a Foment Republicà cata- 11
familias necessitades.
Doctor en Medicina, President del Sindicat de Metges de Catalunya
Clinque municipal
toral obtinguda darreramenL
12", amb dues de Sane, per tal
tteneu Nacionalista del disAl matí hi hagué caíd solemne a — El Centre Catalanista ha celebras
la Comissió Médica d'Acció Catalana.
i
de
e V; Sant Jeroni, 10, i Sant
com voten contribuir al (atorar LI
resgiasia de Nostra Senyora del Tura, la seva fasta anyal de Sant Isidre
a 25, baixos.
de les candidaturas d-Acció ES
assistint - hi bon nombre de fidels ea- amb un extraordiPari bala que es veia
hl
força concorregut
Catalana" en les próximas alec- LI
Setä municipal
bressortint els Pomolls de Javetut.
— Els persiednts de les Associamons
A la tau de Ja. tarda a i hagu é
ciona de Diputats Je la Manco- ge
llibertat, Ateneu NacienalisES
munitat.
liel Districte VII; Rocafort, 8.
extraordinari banquet a respaiós sala Agrícolas que integren la Feedració
Historiador,
Membre
de
l'Institut
d'Estudis
Catalans,
ex-Regidor
de
Agrícola
de la Conca de. Barbera han
ES
d'actea del Casal Cataba congregara-

a unyz

per a la próxima Iluita electoral

electorals

p‘Acció Catalana"
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ACCÍO CATALANA
a la

Candidatura de

de

•

DISTRICTE

LLUIS NICOLAU D'OLVVER

HERMENEGILD PUIG I SAIS

•

FERRAN DE SAGARRA 1 DE SISCAR

II
LI

,NNATH AL GN PATRICI Nil

l'Ajuntament de Barcelona.

▪
•

It

LI

DISTRICTE III

EI

AL SALO DE SANT JOAN
Ahir al matt tingué lloc l'ho2 alatge a Pan Claris, veient-se
J1 des de molt aviat una gran
tanaeia__mes que els altres
tate—als voltants de l'estàtua
fel polític preciar de la Cataluzaz dei 1640.
El gran nombre de noies i
lefants que hi portaren ramells
f eriaren un caire extraordinä•
rament simpàtic a la fasta.
LES OFRENES
•
"A primera hora del matt eob eraaren a portar corones amb
l 'aeades les següents entitats i
la rticulars: 'Un gru de patrioit. Pornell de Joventut "Santa
Claa", Pomell de Joventut
' Gu ardians de la Santa Coya",

rian Callejas. Joventut NadePenya Jordi, Pomell de Jovennalista Obrera de Les Corta,
tut "Nostres Amors", Isabel
Sort, Angelina Mirassol, Centre Popular Catalanista del Poble Nou. Centre Nacionalista
Democràtic del Clot, Joventut
d'Aeci6 Catalana, Acei6 Catalana, LA PUBLICITAT. Pornell
lunya", Pera Lisa, Ateneo Nade Joventut "Noies de Cata:
lunya, Pera Lira, Ateneu Nacionalista Verdaguer, Avene
Nacionalista Republicà de Sant
Andreu, Ouirneta i Joan Salarru5,
Elvira Serra. Joventut Nacionalista de Mataró, Casal Nacionalista Martinenc, els nena Mon -

teja, En Carrasco amb els seus
filia Maria. Núria, Mercè, Oriol
Reep Saurell, Ateneu Naciona- 1 Jordi, els guata deixaren cada
Ista Catalanista del Districte V, un un ramal l als peus de l'esk v entut Catalanista de Gràcia, tútua, donant visques a la lli; Oventut Nacionalista Obrera bertat de Catalunya; "Pàtria
le Sant Martí, la Lliga, la Unió Lliure, - . que ofrenà un esplènCat alanisto, el setmanari "La
did piafó del veritable escut de
T ralla", Agrupació "Els Montnostra farra, Iluint una estrella
ser ratins", Pomell de Joventut
de flora blanquee en un fons
'Flors de taronger", Josepa blan; LA PUBLICITAT. Agneta
Rog ar 1 Teresa Cot, Concepció Gerbes, Familia l'arrua, Artur
El anch. Pomell de Joventut "No
J. Palau, per enearrec de la sasa albada", Orfeó Gracienc, Doy a filleta Montserrat (aquest
les Balite, Rosa E - antela, Isaha demanat amb gran
bel tarda el setmanari "L'Este- senyor
insistencia que riguri alai), Asht-, pajeó ae..„Sans". Pomell de sociació d'Estudiants de la -tnikat entut "Santa Eulària", Jordi -versitat Nova, Joventut Nacioilio ntserrat Hurtado, Trinitat
nalista del Poble Nou, Ateneu
T ornar. Joventut Nacionalista
del
Democràtic Regionalista
Claris", germans BonaPoble Neu, Joventut Nacionaa•
'se ntara. Ferrer, Associació
lista del Districte VII, Dues
Auto nomista del districte V,
mestresses catalanes, Acció CaJI,eneu
Obrer del districte II, talana,• Antoni Ortigosa i Fills
eana Nova", d'Hostafranca; de Pece Pascual.
) (anell de Joventut "Bodas de
t estra • atria", de Sabadell;
VAJUNTAMENT
fa-are
.
Autonomista de Depond'onze arribà l'AA
quarts
ta ras
del Gomera i de la indús- juntament, representat en els
le. A g ru pació Sardanista
regidors senyors Martí Esteva,
13arc eiona", Pomell de JovenBarbei, Matons: Vilasseca i Tu.
tut - Flora Barcelonines", Cen- soll, acompanyats del senyor
tre Xa ciOnalista del Poble Sed
Ribé. En ésser la representació
ktusti 011er. Polleen de Joven- municipal al peu del monument,
Corpus de Sang", Joventut la Banda Municipal tocà "Els
atio nalista "Ea roure", Grup
Segadora. ", que chorejä tot el
keinal de la Joventut Nacio- públic capell en mà. Fet el sinalista "Pau Claris". Ateneu lenci, parlä el . senyor .Tusell,
acio nalista del districte III,
representant de l'alcalde, fent
Fala", Nou tsclat 1,Agru- un parallel del passat i l'esdeaaci ( s ardanista), Joventut Na- venider de Catalunya, dient que
;realista Obrera del Poblet, el poble que sap honorar els
eede ració dels.Pomells de Joherois que se sacrificaren per
de la Barceloneta, Es- la Ilibertat de la sa y a terrg, és
alfelltrit
a
-" e •Csatalä de Dansaires, Ma-.: un poble que pot aspirar a l'Eta
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MANUEL FOLGUERA I DURAN

s'hi mes de tao comensal-s. entre ,eas
qtrals tai baria nombroses representataxis dels pobles comarcaras.
L'escollit menú fou senit amb gran
cura per' la Casa Xech.
Al destapar-se el xampany inicia els

ES
55 brindis el przeident del Casal i regt Ion
•
cdinti En :loan Vilanova, el qual en un
pl bell i patridic parlament tés ofrana
▪
▪

escampat unes fullee dirigidas als soeis deis Sindican Agrícola t de Vinicashor d'aquesta, en Ins quals es fa referricia a rassurnpte pendent entre Festtirat capdal i les entitats d'aquesta vila.
— Al teatre del Centre Republicà
Autonomista el dia sal es pas 2 en escena, a carrec de l'aplaudit quadro ¿'aficionat, de' la Joventut Nacionalista de
Montblanch, el drama en quatre actas "La mort civil", i la comedia "La
sala de rebre", agradant força ama.:
dues representaciona.

de l'àpat al diputat per el districte,
N'Ignasi de Ventas.
Parlä després l'advocat i regidor seo nyor Capdari1a, que fustiga durament
; el conglomeran d'odis i personalien.es
VILAFFUINCA DEL PENEDES
predre
iii que perduren al districte.
Teatros :: Pendonistes :: Esla pniata íesomia, i digué que des, prés de mantea reunions hagudes entre
Doctor en Medicina, Vice-President de la Joventut Nacionalista de la
candi))
▪ els diversos sectors del nacionalisme de
Dimecres i dijaus passats, al Teatro
Barceloneta, de la Comissió Mèdica d'Acció Catalana.
•
▪ les comarques que formen el districte Principal acta. la oampanyia italiana'
provincial d'Olot . Puigcerdä s'havia lo- d'opereta Franieri-afarchetti-Tabassi
ES
sagrat una ferma inteligencia per a les represenant "El rei de Chez afaxira'!
▪ properes decaías-1s de diputats par a la i "L'Avenaría".
Mancomunitat. i que a fi que les peeAntrat ditnnenge, en el mateix test
Catalunya
per
aquest
de
al
Enginyer, act ual diputat a la Mancomunitat
cipals tendencias del nacionalismo hi ala representat "La Raza", per la4
•
representadas,
estiguessin
degudament
▪
districte.
companyia espanyola Quadrelly-Fcat.
3 s'havia confeccionat una candidatura per Masa
‘sla un representant de la Lbga i una abra
Per al dia de Corpus a la nit estil
U d'Acció Catalana, ja que la Ilota del anunciada al Casal de la Paincipal una . 111 districte aconsellava la intelligéncia. representació de "Dan Joan de Serra-.
Per altres dis trictes de Catalunya, el Consell Central d'Acció Cata-.
Aquesta candidatura estarà—digué—
▪
tía
lana ha acordat, f ins ara, proposar els candidats següents:
a integrada per un representant de les 11°—
ngz.E1 penó de la processó de Cor
comraques de Cerdanya. el ferm nado. Pus sera paran par En Jeron, Monjes:
•
una
ali
Casanovas,
▪ r.alista En Damia
r a curdoj,an T<wes
i jan
l 11, ..1 desiamatper
ei ser,,s
netttes,elqr
tra per la Garrotxi, el dilecta silla En
•
No
cal
alir
que
Masramon.
Maria
è•
1 nRovira.
ES Jasep
al la proclamació fea rabuda amb grane
— Dimecres passat en sortir de la
sg aplaudiments.
¡oren,
segons
sessió de l'Ajuntament
A requeriments de la concurrencia, es dio, insultase usos regidora republiMI
se.nycr alasramon, el mal, des- cana autonomistes per certs mernbres
el
parla
In
ra
Advocat, actu al diputat a la Mancomunitat de - Catalunya per aquest
▪ prés de diversas consideracians d'ordre del partit republiea radical. arrihant-te
polític. de fustigar ols mals catalans i a t ta cara i promovent un aseindól de
districte.
ES
del perais que pels sets afees li sena consideradas.
seg., sembla. to dertb3. d'un debat
la tasca que per tercera vetada se li imposava_ recomane que la celebrado de municipal que isau tallat ret basile de
la vietória no enervas ols asparas, sina
que servís d'esperó, peque amb nova
PUIOCERDA
Enginyer, actual diputat a la Mancomunitat de Catal,..ya pel mateix
pitrada ernprenguessin de non la Sillita
Fret Vaga
districte.
per la Ilibortat de Catalunya.
Diumenge passat cague as aquesta
Finalment, paria el diputat senyor
Ventas, e/ cual remera rolasequi i vila una torta nevada, que la ocaalanat considerable.a perjudicis a lapa.
tot quant s'havia fet per a treure'l
triornfant, acabare raer oferir-se a tots cultura. Ajagué tota els blats, els mas
avenaats dele guata san totalment per.
pel hé de la Patria.
Acaba tan bella i entusiasta fasta duts per haver estar trencata.
A mes a mes, han &otea els arbres
asna) una andició de sardanas al vespre
al Casal Catall. en es reste! una gran fruiters i, en general, tota la con/.
la, que per wat enguany es presengentada.
Industrial, alcalde de Campdevänol.
tara superba, car la neu ha companal un refredament gran de la tecaRaLAGUER
paratura, haixant el termansetre fins
oanal
a
encomana
a
l'entusiasme
dels
seus
amics
i
a
la
volunDiversas
Mujas
::
El
a quatre graos sola zero.
Acció Catalan
— Els paleteas i manobres aquesta
Aquests darrers dies ha ',logia moltat de tots els pa triotes el fer triomfar aquestes candidatures.
tissim, havent experimentat una gran vila es declararen en Yaga la se:mana
pasada,
no vcient-ae pel moment possibi.
crescusia e/ Segre.
Els camps vedasen. albirant-se un litats da solució.
Pel districte de Vilafranca-Igualada, on Acció Catalana no presenta
Demanen 12 i nou pessetes de jarhon any per a la pagesia.
candidatura, reco manem als nostres amics que votin la candidatura del
— El eanal del qual ja parlätem nal, resr,ectivament, en lksc de del i
i que reportara immens avena a les ,'nit que guanyaven fine ara.
senyor G. GRANT I SALA, de la Unió Catalanista.
— Les naus d'aqueas dies han ter
terres balagurrinea-valliogonines, esta
Gimen des de la oeixera nat a interceptar el cata de_Purnoreraj
la revestit
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Enginyer, Pr esicient de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, ex-Diputa t a la Mancomunitat de Catalunya.

LLUIS G. NOGUES I GURRI

PELAI VIDAL DE LLOBATERA

DISTRICTE DE VILANOVA-SANT FELIU
JOSEP M. BASSOLS I IGLESIES

MANUEL MASSO I LLORENS

DISTRICTE D`OLOT-PUIGCERDÄ
DAMIA ‘CASANOVAS
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ihveuu.rek 1 sie juny de twi
a. cumplir el mandat,de.
nió pública, fan vivament exposat,. d'exigir responsabilitats
pel desastre de Mielilla i do
comminar al Govern a posar fi,
de modo radical, a la sangria
\EL CONSELL NOMENA tieVERNADOR DE BARCEdel Marroc.
LONA AL DIPUTAT SENYOR FRANCESC BARBER
"En anea a la guerra, aostlnel eritieri gres pel parti t.
(DECLXRACIONS DE L'ALT COMISSARI -:- AMENACES cfrä
socialista des de que s'iniciaren
DEL RAISUNI
les operacions militare al Ma. . A les dett del fue s'han reunit els diuen que es preparava un con rras, criteri reeoltament conea
Corleen,
a
la
Presidenmà.
de
trarl a una aventura, incompainitetres
Aquestes les fri van donar
1.1a.
!
tible amb els desajos i InteresEl ministre de la Guerra, contesDrius Er Itiffi tres dones Indl- sos d'Espnnya.
ant preguntes dele periodistes sobre
genes que digueren que hi haRespecte a tes responsabntvla grane grupa anernics.
.1a dienieg ió del capita general de Matate, posada ja an cure la efe°.
Mrid, ha manifestat que el general
El 111,ffi ordenä que sortis- tivIlat de les d'ordre militar, le
Prozeo havia expressat reiterades
sin les seves - tropes per comreinoria, sens oblidar la vigi• egades al ministre de la Guerra anprovar la presbncia de l'enemio. läneia d'aemestes, rerfobiarä el
erior el desig d'abandonar el ca-Es van desplegar i rompereu sen eefore per a obtenir igual
cc, fonamentant-se en motius de sael foc, comeneant,aix.f el COM- rigor en les responsabilitats
lit.
bat.
••
que corresponguin als hornee
t Ha dit també que els regulare sorLes diles nones han mani- politice.
;tiran de Madrid aquesta tarda.
festat que els rebels han UnA tal fi no s'apartarä deis
t, Les forces del Terç esperen per
la
rnorts i nombrosos fe- punts de vista del vot particuseortir del Marroc l'arribada tels reella.
lar que, en nom de la minoria
Xeulare.
es mostra molt apeEl
socialiste, formule n les antee El ministre de Foment ha maninat pelque en el combat han riors Gorts Indaleci Prieto, i en
estat que es esroposava tractar en el
es
'non tiks dels sena homes de el que anava proposta la acusanaell del enlarde del cató a Ea.
mes con/Mina, els quails vinda davant el Senat de quena
¡meya.
gueren amb ell de l'altra zona,
Els altreg ministres no han fet
formaren els Qoverns preeirlits
incló
sed
kaid
Brahin,
el
qual
¡cap rnanifestació denterée.
per l'Allendesalazar i en Maucornhaté
molt
de
temps
centra
T.- A dos eludas de dues ha sortit del el Raisuni.
re.
'saló del Consell el ministre de la
Els diputats socialishea, sosDTNGUZA
LA
MORT
rsovernació, dient als periodistes:
pitant que el pla del Govern 1
Venérea
Ingunza,
aviador,
-Fine aquest moment hm estat
de les torces aarlamentaries al
' eunits.en Conecta iecom que encara
el qual morí en baixar sOltre mareta adscrites, consisteix en
l
e
to
hetn
despatxat
tate
els
assumptes
una
barrancada,
va
rebre
una
t•
recorre a trämits delatora, de'penden', el suspenem durant mitja
hala a con. Com que l'aparell eldinen oposar-se amb tol a
asora o tres quarts, per esmorzar, i
volava tan bala, l'observador,
ener g ia a tals maniobres, que
¡desprée continuarem la reunió.
encara que intentà agafar-se
e:calificarla un engany per al
{-•Suposo que acabare a les bis o
tal volant per baixar, no pog-u4
país.. censo justificaeidi poeehle,
eles quarts de set de la tarda.
aconseguir-ho.
ja que, prem esclarida la situa'a.. . NOTA OFICIOSA
DEPRESSIO A MELILLA
cib, no cal per a fitxar actitaids
'El Consell ha acabat a dos quarts
L'enterrament del capitä can ajornarnent, que mes sem"'ale non de la nit, donant-se del seu
Quiroga 1 de l'alteres Garcia blaria afany d'encubrir que deaesultat aquesta nota oficiosa:
Junco, es feu sense conduirslg de irrt jan
"El Consell, en la seva primera
los en carrosses i sanee apa- n
També, la mirarte socialista,
¡ara s'ocupe d'aquests assumptes:
Vigeneral
del
rell, per ordre
ferma en e) seu propòsit de no
i "Expedient referent al augment de
ves, per evitar la depressió de
perdre el contacte arnh l'opinid
¡eme dele subalterns, acordant-se es
l'ànim public amb motiu dele pedira, qua en aguaste ocasió
I compleixin els preceptes de la Ud
freqüents
enterraments.
amb tan ardor l'estimula a cum
,de resupostos
que subordinen tots
1- p
• VISITA AL CAMPAMENT
plir els Rens deures, aborriarä
.,els augments de espeses de persoA dos quarts dones d'uniese els rrob i emes de justicia tara
nal al resultas de les amortitzaciome
'previstes en les lleis vigente.
metí ha- sortit el rei en auto- del Parament; i cense debilitar
"S'aprovà un projecte de R. D.
mòbil, acompanyat del seu aju- aquel. marra la conveniencia
i
dant senyor Zarzo, cap a Cara- de <me l'op i nió pública re.pelei'Per fomenta" el cultiu del cotó.
f "Es concedí el benefici de !libere banchel, per tal de %isitar el vi l'auments la expressió de la
condicional
a
,394
penase
i
s'auto' tat
campament dels regulare.
seva voluntat."
raza la despesa corresponent a l'e- ' Ha tornat al PaPlau a le
xecució de les obres de projecte d'aELS AJUNTAMENTS PROTESdotze.
cabament de l'Hospital Militar de
SORTIDA DELS REGULARS
TEN CONTRA EL GOVERN:
Sant Ferran, de Córdova.
A les quatre de la tarda han
"El ministre de Finances traca
Alguns alcaldes han trames al mides'fi'lat pels oarrers de Hade les cooperatives de funcionaris I
drei les eorces de regulare de nistre de la Governarie aquest es. a la seva proposta s'atorge un ereCeuta, que han vingut a rebre crit:
seit extraordinari per a la Conferen"Senyor Ministre de la Governala bandera.
cia Internacional a fi de cornbatre el
Han passat pel carrer de ció:
flagell de la mosca de l'oliver i s'ea"Sorra alcaldes, i cansats ja de soBailén, Mejor, PPorta del Sol,
toritzä l'ingrés parcial del avançafrir per més temps el eämtil din.
r ä, Saló del Prado, fine a
Alca
ment de 400,000 pessetes fet a la
l'estació dee Migdia, on han em justicies que contra els Aeuntaments
Cambra de Comerç de Madrid per barcat en dos trens per em- es vallen fent, avui ens veiem obliindemaitzar els comerciante perjudia exterioritzar nostra mes enerprendre el viatge de tornada a gats
case en febrer de 1918.
glea protesta, sentant categórical'A
frica.
"També es concediren algtmes Mel'actitud que rfensem prendre
En pasear per! Palau han sor- mera
dalles de Sofriments per la pàtria.
en l'esdevenidor, cas de no ésser atetit als halcone les persones de sos pel Govern.
"La segona part del Consell ea
la familia retal.
dedic à a l'examen dels assumptes del
"Es una vergonya dir que a EsNombres públic ha presen- panya slagin suspès mes de dos
Ilarroc i Barcelona, acordant-se daciat
la
destilada
dele
regiviars
vant la repetida insistencia d'En Ramil Ajuntaments per deficiencies obal compäs de Hure tambors
aentós, admetre-ehi la dimissió i deservades en els procediments de sil-

1

signar, per substituir-lo, a En Barber.
Tumbé s'admeté la del Delegat Regi del Treball a Barcelona, l'Algarra, i s'acorda que una comissió de
l'Institut de Reformes Socials vagi
a dita ciutat.
"Finalment es canviaren impressions sobre la constitució del Senat
1 nomenament de les comissions del

Missatge i de Presupostos de l'esmentada Cambra."

A l'estacid d'Atocha han estat acomiadats per comiesions
das celaseis de la guarnició
autoritats.
Ha Sortit en un tren especial
el tabor 1 despres en un altre
les torces d'infantería, dirigint-se tots ot ärllz on embar.i
caran cap a Ceuta.
LA REPATRIACIO DUN
REEMPLAÇ

Larraix.-Ha comencat la repatriació del reemplae de 1920.
Han embarcat en el vapor "RoCOMLSSARI
l
meu", cap a Pasajes, 8 cape oír/ A Melilla l'Alt comissarl ha dale i 383 de tropa del batalló d'Adeclarat que conve esvaír er- merica i 9 oficials i 459 soldase del
rors sobre l'organització i di- regiment de Bailen.
•e,cci6 de lea mishall-es jalifiaEstan preparase per enancar els
restante expedicionaria
sia deu anys que actua la
EL RAISUNI AMENAÇA A ES¡te/sana a Tetuan comandada
PANYA AMB L'HOSTILITAT
ezer oficia:1s espanyols.
Diu "La Correspondencia de EsI -Cor aquesta, se n'organitzaFlin att.res Cinc manadas per pelta", sobre el pacte amb el Raisuni:
i ofiiials espanyols.
"El famas Raisuni ha exposat al
411:.,iers inexacte que hl hagi el
Govern la seva absoluta incompatiropesit • de sotmetre els nos- bilitat amb el Jalifa.
reis oficials al comandament
"Ha demanat la seva substitnei6,
ecta de caps moros.
i de no accedir, commina amb la im:7 1.43 creació i Forganització de mediata hostilitat.
menalles es deu al general
"Aix6 planteja "cae d'immensa
,Castro Girona.
gravetat, dones es sabut que la deAquestes mähalles corre/tra- signad() del nou Jalifa tirtdre de
tante es recluten a il es cabilas fer-se d'acord amb Franca, segons
iadcLetes al Jalifa.
quede estipulat en el tractat d'Algel Per a casos necessaris s'or- ciras.
iganittaran barquee reclutades
"A mée a mes, el Raisuni demana
a les eabiles.
que Espanya ti dongui mitjans per
I Totes dapendran del Magh-. aixecar un exercit indígena, manat
'Fem.
exclussivament per oficials moros,
: Pel que toca als suocessos cense cap intervenció de l'oficialitat
actuals, eón una contrarietat espanyola.
"Espanya tindre que pagar les desmés que aofrim, producte dele
mals consells que escolten ale peses que aquest exereit ocasionare
enemics que se separen del.4 iIi hauria de proporcionar cavalls,
artilleria, municione, etc.
eamine de la pau.
"Amb aguces exercit marroquí a
'Te gran confiança en la dls.
tiplina 1 el valor de rezaren, les seves exclusives ordres, el Ref.
' Abrb - diu - m'estimula 1 suni es compromet d'assegurar l'orceimplfr una missid ingrata 4 dre i la pau."

LA QUES'PIO DEL MARROC
»EGLARACIONS DE L'ALT

ree

dura; però que no m'espanta.
L'Onlea cosa que sento As no
poder evitar amb el reten semifiel les baixes 'dote ~t'intente.
, Acaba el senyor Silvela dient
qtle contInuarä Inetaurant un
sgfmen de chrilifració i 'progr es; comptant amb l'exercit.
'LA srrtAcro DE TTZZI-AllA
: Seguefren vefent-se a ruta
Atta grups de rebela que remiten cadävers en els barrena.
fe ie fa fugir amb dispare.
Altres grupa, des de Iluny,
han hostilitzat la posield, g ene. conseqüenclea.

.Gonlidenciegt •. de fl'enemlo

LES

RESPONSABILITATS
MILITÄRS

L'ACTITUD DE LA MINORÍA
soclursTA

La anota oficiosa de la reunid de la mlnoria diu alai:
"En el domicili d'an Pau Iglesias, i sota la seva presidencia,
sha reunit avui la minoria socialista del Congrés.
"Examinada la situació ipolfttea i parlamentaria, s'acorde
que senree abandonar eta restante problemas nacionales es
dediqui molt principal atenoi6

mit municipal.
"D'aquestes irregularitats ningú en
té la culpa més que el Govern, que
hauria d'ésser el primer en ésser
suspes del càrrec que davant la nació exerceix.
"Anem a demostrar nostres aseveracions, perquè el pals ens jutgi a
tete.
"Els Ajuntamente no poden ésser
responsables, ni directament ni indirectament, d aquestes anornalles
irregularitats municipals, perque cada Ajuntament té un secretad que
este obligas a portar conscientment
i en forma legal tots els treballa de
l'oficina que li este encomenada.
"Si hi han deficelacies en un servei tan importantissim, es perque el
Govern no ha tractat mal de fer una
classe idónea i competentasima dintre el secretarias municipal.
"A mes, pesqué imposar mis tard
aquests correctius qual responsabilitat incumbeix solament al Govern?
"Quina culpa tenim els Ajuntamente que el Govern no ens faciliti
personal competent i reconegut per
ocupar les vacante que es succeixen
a les Secretaries?
"La culpa, per negligencia, serä
deis governants.
"Fa vergonya dir que en un Col
tan honras s'hi hagin fncluit bornes
analfabets, desconeixedors en absolut
dels més elementals principie que es
requereixen tenir per exercir tan ardua funciee
"La carrera del secretariat ha déser amb
amb mes dret que cap altra, carrera per aaosició, úuuic majá de desterrar aquestes irregularitats que han
servit al Govern de base per suspendre a mes de dos mil Ajuntamente.

Si niel no ho fa, nosaltres
lote els Ajuntaments compresos en aquest cas, posarem
nostres eärracs a disposició
dele eovernadors
respectius,
creant un ednflicte a l'adminia,
tració municipzil d'Espanya,
que es contrari a l'esperit
patriotismo i abnegació de que
celen) animare en tot moment.
• Je ho sap el ministre de la
Governació.
Si en el pròxim Consell de
ministres no alta resolt aquesta importantfasinla qüestló, que
tant interes enclou per- als
Ajuntaments, fent-se Cumplir
alrnenys el disposat en el reglaMent orgänie de escreteris munieipals, que amb earäeter provieional es trobo en vigor, les
nostres responeabflitete remiran sobre el Govern, que es
responsable de la nostra
postergacib

LA VOLTA A CATALUNYA
n~4.1>

(812 qüilarnetres)
OOMENelAT LI CT_TRSA!
La formidable prora que amb tanta
cura lea org aaitaat la Unió .leeportiva
de Sane i que consta-m:1x enguany el
Campionat de Catalanya, seesta ja des
-enrotlaps~cer.
El comeneament ha estat beu penes
pels binas corredors que alias llanera
a l'aventura, I tot fa deure ja que ole
francesas, més familieritzats en daleste mena de curses, seran els que fianimales s'emportaran la victeria. Mes
alee tant-so-vae el ese es que la U. E.
S., vencent difIcultats . que s'emblema
insuperables, ha aconseguit celebrar la
cursa I que aquesta site iniciada amb
els millors auguris. No es rbcorda rap
altra prova semblant de resisteuele, que
de OS Medite molament hagin deint
d'arrengeernase'n tres!
Aquest detall constetuelx de per ei
millor eloge a la segada que fa esPe
DIA8 falaeueres meneares-ranels
sobre el resultat de la cursa ; alhora
que del zel de la U. E. S.. mereix felicitar-se els eatusiestes q ue desprenent.
ea de sumes grans o petites han contra
buit a l'esplendor d'aqueeta [moya.
L'ANIMACIO ABANS DE sorarn
Ja des de molt alean" de llora amendarla (les eine del mut!) es trobaren
reunits a la Plan d'Espanya un gran
nombre d'indlvidus que comptirsen arab
Iturs mítjans seguir la primera etapa
d'aquesta Volta Catalunya,
Pils vehletee eren nombreeoe,
ganase teilt ele "managers" com els
organitzadors per als darrers detalle de
la cursa.
A mida ene anaven presentant- .e els
corredor, mels tela remesa del "dorsal" arab el seu m'enero corresponent.
A dos quarts de sis un primer rullat
reelige els organitzaders a ajorear quelcom la enreda; pene aire no feo ras
obstaele perque el coutIngent de
tulle anee encara augmentant enda vegada mes.
LA SOIITIDA 1 ELS CORREDORS
Finalment el temes abonen:lee (melena i a l'entrada de la gran Avinguda
de l'Exposició s'arrengleraren ele inecris*, als quals s'aprestaren a donar la
surtida el regidor senyor Salvador Bremen, en repreeentacie de l'alcnIde; Roig
Cherna . president de la U. B. S.. 1
l'Infadtgable Torres, tinima de la eurEren les 610 calan ele corredora,
precedits del cotxe-pilat, en earreete
formaei6 1 a tren lene marearen cap
a Sena leepluges, Pedralbes, Botamos-a
1 Cela (lonas, on eomened de fet la
eursee
fletas acf els que en deeniteva peen.
guerrala sonido:

Es a dir que solament manca-

ven Bover, Nefati i Druz (números 7, 26 i 27 respectivamente

lambe . fala molt tempe que els
jugadors de l'equip blau-grana

h Mauri, IfartInez-eagt
'`enene.
Duran t tole li Primera pan
ben poca aoes veiéreta de ue
tabla, havat d'alguna jugad;
individual, com va ésser un el
de Cros que escapé de les ;pm%
de Vilarrodona i el m alea eae
vanter rematä tocant el pi t
quedant una situació compro,
mesa que es cuidä d'esclarir II
defensa i un altre 'lit de Julik
que desvià el porten a "cerner.%
Per unes mane involuntariq
de Reyes, Lemmel, que arbitra,
sa, concedí "penalty" que pelee
.
convertí en gol.
En un atae de l'Europa una
pilota fluixa fou mal eeturoja
per Viilalionga, ço que apreete
l'Olivella per apuntar-se el ter.
cer i ditIm gol.
Una topada entre Alcazar I
Re y es fiu que aquest ene
ca:igues p ela a terca, originant-se una invasió de earup
discussions entre el peblie qta
afortunadament quedaren rec
saltes en aixecsr•se el (lateas
Sa del Júpiter.

no t'avien posatelant d'entusiLsme en la Runa, ni l'encert del
conjunt havia eatat tan magnific.
(Per telegraf)
La victéria del "Barcelona"
El temps no ha pas afavorit
en batre a un equip de la välua
gens els corredors, car la pluja, ja d'aquest contrincant seu, ens
excessiva a la costa de La Raleas- relleva quasi de tota mena de
cada, ha anat fent-se insliportable. comentarle elogiosos. Podem
fins a Terrassa. Amb tot, el tren era
únicament, que l'equip
bastant fort.
semblava haver-se novaEn Teoclor Montem, un eco ment en aquell mateix "onze"
talaus preferits, nata estat la primera gloriós que havia batut el
víctima, puix Ii ha antillas la bona
"Neweastle", el "4. Myrren" i
davantera que havia aconseguit, a el "County"... I és que l'entucausa de pana.
siasme, maltee regados aconeeA Sabadell .anaven a la davantera
goce& suplir la inferioritat que
García, Sant, Solana, Lacolle i Ote- pugui haver-hi entre ele dos
ro; aquest santanderf ha aconleguit (actora en Huila.
un bon avantatge fins a VilafranI ahir el "Barcelona" (hl daca, riere, allí l'han aconseguit Lacevassall d'entusiasme. De bell
AUTOMOBILIStee
Ile i Vine, els guate han anat davant
antuvi, palesä que sortia al
fins a Sitges.
camp sin6 per guanyar, per obUn neumätic reventas a l'Otero t tenir almenys un reeultat satisfi rrau,
una altea ararla a Lacolle feren que
factor'. La realitat superä teta
(3 DE JCNT)
Musite quedes al devana passant-lo
els millors propòsits...
Moto Club de Catahinye
al cap de poe Derfeuille i Vale.
Es cert ql1C en aquest partit
La Iluita entre Vendrell i Tarranovament brillä aquella estre- donen punt de tepes per ultimar te
de tan magna ergarateace
gona sala conservat sempre entre ele
lla un jorn gloriosa, i que ha detalle
tent-se tea atimaeits amaine.,
esmentats francesos, amb l'Otero i
inostrat que no lees apagada ot,soy
la seva Inie gran le:ataba a
?eh ele miele finalment salan juntit
encera: l'Aleäntara. Va estar
a le Delegase 61
al deuscamot davanter.
talment insuperable com a ju- els actuals m)ments
RDRE D'ARRIBADA
gador i con) a xutador, que fou Tarragena, on ha quedan inetallaie
A REUS
certament una de les seves mi- Couessie Oresnitzedera en ;Le
En reementada delegacie rs mea
I.-Maurice Valle (París), en llore tardes, i els aplaudimenta
amb que es prerniä la vil-feria earts en Muleta t'elides a rer:lai
7 h. to tre
búa que 'malees
de l'equip anaven en gran part dispeeicions 1 última
IL-Esteve Dorfeuille (Arguitemunicara, als COnClIrSallIs contel,.
non), en 7 h. lo in. 25 s.
adreçats a ell.
Una altra notabilitat va eeeer rremeries a lee inetruocions que Cale
III-Josep Nat (alonteban), en
En Prattko, el porter de "pose" ten lomee/ a lame del enema
7 h. 13 m. 35 s.
Demit, en que quedare prohiba eme
IV.-Victori Otero (Santander), sernpre elegant i correcta; precie en totes lee caves parades i nantment ten eatrenament, safeemar.
en 7 h. 16 m.
. tge i sera:tuse
• V.-Rogeli Lacolle (París), en salvant ocasione de gran perill, les operacions de ; .ieea
pul' creiem sincerament que s1 de enhieles i una amada :Lile acata
7 h. 16 m. ro s.
la meta llagues guardada ahir quedaran ele cotzes en poder das ra.
VI.-M. Musite (Perpinyà), en
un altra "goalkeeper", el resul- pecan' o:acarea:va, fina ed sede«
7 h. 18 m..
dia, que bauran de presentar-se ea e
VIL - 3°3cl) Pelletier (Roan), en tat hauria estat ben diferent.
7 h. 22 m. 30 5.
Com a equip ens agradä bes- Oca de la carrera, a les nou del ma
Terminada la carrera aniren Pis ca,
VIII.-Miquel García (Madrid), en
tant mes el "Barcelona", que
7 h. 26 m. 5 5.
va estar millpr en conjunt. La ira a situar-se al Ilec designas. darse
IX.-Francesc Tresserras (Bar- sera ratlla davantera. i mes • ra de ies crieetes d'avituallamene
posició deis &enyete emnisaarie
celona), 7 h. 31 m. 3 0 9. particularment -el trio central,
qusle procedirau a llur enetedia
X.-Guillem Antón (Madrid), es prodigä abundosament. En
Martí aconsegui un gol de gran 21 *res deepre. per si ea tot tema
en 7 h. 45 m.
XL-Josep Sans (Reus), en 7
"marca" i En Gràcia, en dues temps es presentes alguna melero/ea
Les bestalladon s del Camp ea ele
h. 49 m.
ocasione, xutä de manera exeelXII.-Pau Giessmann (Barcelolent. En canvi, els extreme no peden tenacee per ultimades,
na), en 7 h. 53 m.
van estar a l'altura dels seus se en l'actnalitat a retacar pedes Y
talle de cenjunt.
XIII.--Joan Solanas (Barcelona), companys.
en 7 h. 58 m.
Tocant a les tribunes queda Malea
En ele, majos, ultra que En
XIV.-Manuel Alegre (Barcelona) Samitier se'ns mostrà el gran el restaurant. el arree/ del qual rt I
en 8 h. 7 m.
diabla de sempre, remarcärem aletee d'una firma tap acreditada
XV.-Joan Roura (Barcelona), un joc de mes intelligencia arnb
el efajesti c Hotel d'Angleterra. enea
en 8 h. 9 m.
el dels seus companys per part el meximunt d'esmorza rs que es podru
XVI.-Teodor efonteis (Barcelo- d'En Stumer. En Carulla so- servir en nombre de 300 al qua:
na), en 8 /t. 14 M.
bresortí en ralentí i encert. l'arttstica iastallsete del retraerte
Primera clases
XVII.'-Josep Sant (Manresa), en Dele defenses, per a En Planas
quedare elleidida ses tres departamen
1.-Josep Saura, de Barce8 h. 19 m.
fou una gran tarda.
per a cent comeneale rada un.
lona.
XVIII-Jordi Bisbal (Barcelona),
Per a ballets dels trepe etpeehe
L'equip del "Dundee" ens
4.-Marcelf Llopis, de ídem.
en 8 h. 24 in.
eemblä que en principi no des- popular i de, luxe, lee qua:, llores
5.-Manuel Cabrera, de ídem.
EL PROMEDI
enrotllava tot el inc de que As sortida sen respectivamtat a lea 7ei
6.- Manuel Alegre, de ídem.
capaç; però de evident que ha- 8 del matt hauran de dirigir-se ele Se
DEL GLIANVADOR
13 . - Franceso Treserras, do
he deeitgin al More- ele) ea Cta.
El ternes ha fet d'una extraordi- vien confiat maese en les seves
Barcelona. •
prespies forces especulant a ba- Meya. on aen deepataate dircettates
neria
duresa
la
prova;
els
164
quiló14.-Josep Maria Sans, ,de
se dels altres resultats
per evitar l'operad a" del anal pel ea*
metres han estat coberts a un proReus.
eeguits a Bilbao, Madrid 1 Va- previsional. mm es tela &ayo enteren,
medi
de
25
quilómetres
200
metres
16.-Josep Nat, Monteban.
lencia, 1 suposant, probable- obtenías erute aix& ele que ea otea
18.-Joan Solanas, Barcelo- per hora.
ment, que els contrincants da- peeeetaiss de bailete per ale eemeetm
Els
corredors
cátalans
han
estat
na.
trens. el gran avantatge de pederea
el no serien gran cosa mes.
vicemes
d'una
'pugne"
formida19.-Teodor Monteis, BarceEl seu loe, cense Lampeo po- prendre al l'atizador, on pararen pe
ble;
hola
considera
els
francesos
com
lona.
der qualificar-se de sensacio- asolees °Vaca-Set en el grial pum la Gel.
20-Salvador Armengol, de invencibles i des d'ara seas atri- nal, es correcta i fins elegant. pansia no en emepailsere.
bueix la victória.
ídem.
Per demee a Tarragoaa cepa tus
EL QUE ES LA SMONA ETAPA Veiérem, no cal negar-ho, un •
24.-X. X., de ídem.
evident desconcert entre alga> animarlo extraordiairi s amb mol.a da.
PER A AVUI
28.-Josep Prat, de Badalona
nes Urdes, poteer perque Ve. quest etedevenlment «Torna.
liet48-31anresa (1e10 quildmetree)
30.-Victorf Otero, de Sanquip no jugä complet o per les
Ele entreimments amb clec* teee
Da marca cap a Valls (21 qinme
tander.
causes abans esmentades. Pot
ea van portear a ca p «Po
SL-Guillena Anton, de Ma- tres planere i en bon estat). Seguint a dir-se que es el millor equip trataras
ituutruecioas de la Comisaie eremita.
drid.
Ponscaldee, on es traben sis ouiiatneq ue ens ha vieitat, i dora, dintre del majar ordra. 1 Per
32.-Miquel Garcia, de ídem. tres de pujada detenta. Phas arribar a escocés
després del segon partit, serà aqueas asocie sea gran masas de PJ"
53.-Miquel Serrano, de ídem. Lilla Si be une quatre quilemetres de pcissible formular amb Inés jus- Dile envaeix lee immediaeions del ea
34.-Dernetri del Val, de torta pujada, agafent despres el fort ticia la impressió que ens ha
dar..
ídem.
pendent del Coll de Una, que es dune
causal., que ahir. però car sinPel que afecta a remar del arme
46.-Esteve Dorfeuille, d'Ar- sis qailemerres plens de virarges, al- ceritat obliga), no arribh pas a
els concursante que ban efeetaat
guillon.
guns d'ells molt miente i perillosos,
esborrar la d'altres equipe que
es meetne melt ben ar47.-Josep Polletler, de Roan fins a Montblaneh (12 quilemeteas de han des filat pel maten ennip entrenamente
tIsfett. pule ben peda compre ee r 111
ne.
.•
'mala careetera, se0Se eune..21.
del "Barcelona". Com a notabi- Pol teu exeellent estas pedrea obteaa
52.-N. Musió, de Perpiny-ä.
sella pujant tot beguit al rell del Bellitats, poguerern apreciar un el mexlm rendanent de llore 'atices.
53.-Pau Giessmann, de Bartall per en fort pendent de tres a defensa esquerra notabilissim i
Tote agriete anuh qnl lateen parle,
celona.
quatre quilemetres. Malora la . arrete- un interior esquerra i avantda l'aspaste ene presenta el Ceap
50. - Maurici Vine, de Parle.
ra en baixar a Clutadilia, venint dPS. centre que indubtablement
. Si te
57.-Rogeli Lacolle, de fdem. ¡eh dolents O quIldmetres fine e Tärre- aconseguiren fer variar el "eco- Mart ene han Infermat queeurem i ere
grandleeitat que un any
Segona glasee
ga, encara que es pot aprofiter a tras.
re" a favor seu, a causa del no be delest de tenir-fe en reme te rar
3.-Josep Domenee, de Bar- F-09 la cuneta. Una recta de eran peo- gran Pra t tko.
detall en el eenjent d'installeciene
celona.
dent amb perillas revolt ineeperat rl tiEls gola, un a cada part. van
9.-Joan Carpi (amateur), de na( porta -a Curullada. essent l'Unte esser obra de l'Aleäntara, el pri- tan flamee °matarme/e.
Oataluny a ens
ni Mete Club
fdern.
tras dolent dele 12 nuilbmetres planers mer en aprofitar una justa pasforma ele a l'orribarla del. trent •
1Q-Joaquim Jardf de (dem.
que porten a Cervera.
eada d'En Garulla i l'altre d'un recatee pepular 1 de luxe. hl lana
I C.-Julià Espanyol, de ídem.
S'emiten a la vertida uns quente vi- preciOrs xut d'En Marti tirat des
rstablert a Tarragona un eereei d'ene
15. - Pere Escrich, de (dom.
ratees netas pendent i per una excellent de distància. L • Aletintara disneme per Cl tren/pon del públic Oul
17.--Jaume Cante de ídem.carretera de 25 quilemetres, encara que parit dues canonades Inés que
de cribe
Earriss, de ha- amb freeftents gnals, es baila a Pa- van rebotre al pal i que per cert bo desitgi, a Eemplarianient
late.
badell.
melena i Porquer:sas i abans d'entrar a mereixien desee convertidas en
t'ames a aqueetee 1 l'entrad', revele/
35.-Ruff Ingläs, de Madrid.
Jorba es naba un pela gua' sempre ale ultras punta a favor ecu.
estaran Indicara per fletsee, des de
36.-Josep Sant, de ManrPsa. d'aiesta i que es preferible !masar des.
Eren els equipe:
l'estilete>, per la ruta reas curta. eelbe
39.--Josep Cortada, de Bar- matar, eseent desaires inevitable el nein,
Barcelona: Prattko, Planas, cenare al matee tenme inclinaos
celona.
her el celebre gua! del Ganxo, que ele
Conrado, Samitior. Staniper,
40.-Gabriel Cruz, de Saba- eirlistes llaman de pasear amb la niä- Carulla, Sagi, Piera, Martí, Orts- resta ba% dele llore en consInedeen.
Estar& tertninantreent prehlit ler
dell.
nnIna a l'eequena, per sobre dones pe.
ne, Alcäntara i Sagi.
ces a les installacions de davant de
54.-Manuel Torres, de Ala- dres.
Dundee: Totteringham, les tribunes a tete els que no Otean
cant.
De Jorha a Igualada hl ha 7 que
Brown, Hilley, Ross, Rantine, represemació oficial o vagin seise a,
55. - Pere Admez, de Madrld.
lemetres de mala carretera. Muceta es Coyle, Etapa, Bird, Cowate, Mc.
pernils de raeltuallement. estire ;fiel'
58.-Manuel Fernändez do MA3 doleuta al sentir d'Igualada, pera Donald, Hallenday.
mera prehlblt a teta perenne earatee
ídem.
millora Vera a Carttelloll i ea'u elasee•
te
De l'arbitratge en tingue cua la carrera romanche a la carre
Toreara olesse
na, venint deipres la costa deis Besas,
VR estar l'ati en gera
Vela.
que
-ra.des'unhoblase'
2.-Antoni Fontanet, de Lleyda.
que eón 10 quilòmetres de fortfssima neral. El &litio, molt nombras,
8.-Apolinar Canut, de Barcelona.
pujada, que es compensa ntub els 13 sortf visiblement mes que sa- lada per a la surtida.
re!'
pel
Profesansent distribults
s.-Tontas Hevitson, de Barcelona.
quIlötnetree guie porteo u Mantesa, amb tisfet de la gran exhibisió de
cotice...aran cartells ind'eant 51 era
2i.-X. X., de ideen.
gran pendent de pis deecarnat. que en
l'equip blau-grana. L'enhora- es
/die
els nace en ele quals beerl
23.-Artur Casas, de Ídem.
bicicleta es batea be, baventse de vi- bona.
i aquells en ele Cruel, 01.1
25.-Antoni Melä (amateur), ídem. gnu'. eolament ele viratgee, alguns d'elle
Situar-Ce.
EUROPA, 3.--JUPITER, O
eetar exposit a sigan perill. reer",'
29.-Josep Carratele,,d'Alseent.
diftrils i escabrosos.
Al camp del Poble Non Hui- nant el Mote Club de Catete/tea. lee
37.-Pere Sant, de Manresa.
taren aguaste dos equipa amb el mejor alteres, per el malee rell
38. - Ignaci Behigas, de idean.
FUTSOL motiu ne eelebrar . ce la "Pia- en el desenrottlarnern de la ca5''''
ea -Bel:nieta Cid, de Valls.
da" del Júpiter.
que pee pehlic en general sieui n ley
42--Pere fortuny, dé ídem.
Jugaren per 'l'Europa: flor- ludes les orares que Se eerveede
43.--Jradi Bisbal, de Barcelona.
y iclorieud "Orcelena" eohre el
di)y, Sarta, Oarrobd. Bonet, Pe- nar-le s els diversos certera ssoetlt
44.-Marti Vives, d'Igualada.
lieltri
"hace" per 2 e O
'ad, Artisua, Pellicer
cessitat que singi de reeórrer
45. - Joan notita, de Barcelona.
Oro, Olivella I Alektzer.
eeli de la forca pebeta. la elie•
48.-Josep Farre (amateur), de fdem.
Pela tenme que el noefre
Pel Jabplter: Vilacredona, orlres severitelmea per als centra%
ea-Eli g en , %golf, de tdem.
blic no s'havia retirat del camp
5o. -Josep Martí, de Valls.
amb el semblant aspeete de S a- Calvo, Reyes, (tumban II, Calli- tOrS de qualsesel dispeßid6
cd, dumbau III, Oil, Gumbau per al mejor exit de la eran
51. - Claudi Fons, de ídem.
tisfacció d'ahir. I es el cert, que
EL QUE. HA ESTAT LA
PRIMERA ETAPA2

El

ores t
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LA PUBLICITAT

HIPIQUES

Els Pornells de
loventut

•rgoGRA3 LA DE DIUMENGE
VINENT
tei Esperance. — "Nacional". —
tleg"'''
Poneella, 50 quilos.
gaassaada.— De venda. L600
B. de Gell, "Capucine" 13000)

Lata, "Andalonse" (300), 52
pje6 , _ay or Lass" (1,500), 52

,

go ...amiguita (3,0001. 30 tdem

g. de la Cruz, "Re y erta" (3.000)
'Mea

Handicap Nacioual.
ma aterres:
"*igotera de Tatuan, "Moruna".
puya, -Tapsiti".
1. N ao. Anda tome".
Barrair Rocambole".
rrei Ca,liunya.-2,100 moteen.
64 quiloa
a Llena. "Santander
l una , -tahavirante". 51 tdem.
Güell, n avya vetee.",
aanal l .
ose.
illettrn.7..1 "So-11th of 'ares", 53

t eta, "tlasconnade-, 51 tdem.
altirtaa 'Paddleduca", 51 tdem.
Parto "Verbenera", 51 ideal.
e Grsa Steeple Citase. — 4,500
Bertran, "Ben Papa". 75 quilma
Barrara , "Laredo", 75 tdem.
de sagrera. "Bouton d'Or X",
gen

Piley a "Alonso". 65 Mera.
i. raeya. "Flying Poet". 65 ídem.
etdors
Tatuan, "Begga", taa rdena
fi
Paria, -Delusión", 65
Juan
Seare.---Tanques. 2. 500 metres.
tierra: ad , "Misa Lang", 70 quilos.
a.Barrero, "Frera". 19 Plem.
:de 0areta "Rigoletto", 6S Mera.

NATACIO
la aaalaCRLONA )lar - rnatf"1-a- tenir lec en aígües
Pon oa partit d'entrenament da
irs.polo (tercera categoría), entre
majas d : aquest cercha preparatori
campat que comeneara. cl
Ir.
aaaas estaven integrats per Ca1:-aas. Salat. Galilea. MonColl, hlati s . i Trigo. Gar'
Igual, Rebollo, Estapi,
a•
iii bla,s dominaren molta part del
Sanan: per resultat aquest do-

:a ao,tre a un, essent-ne els
s de: , gola Montaner (2). Vila
deiaae vam notar en alguns dels
especialment c/1 requip blatt
á decal-locació; si procuren cor. cre:am qucel. dit equip farà
ti papar en el proper campionat.
blaacm es . destacaren En Rebc•:1-7alpe. •
DE -

FORA

LA BISBAL
°. de futbc1 jugat el passat
ge al camp d'esports d'aquesta.
interessantissim..
ps q :a van contmalit toa rva del Badalona i la Unió
iva Bisbalenca.
lio inraater mereix relogi con. ; = 7 les seso: juzades corre:aten tanbinades, amb tot i els espe:- conquerir el predomini soeis fou in/pass:la:a pel
vaaa: :-er aquests última, els quals
ni aana gola per dos el Bada73': 7 cotn sempre, atent pels

CALCES DE MAI_AVELLA
d:aaugurar-se al nou
del F. C. Vichy. es fea
: • .rra el alerta, de Sils, que
- 72. s i essent motiu d'una
festació d'entusiasme, car
a: tocata per cine a zera
anargica defensa que fea
el portar aliene,
:citar els esforços de la
• molt priacipalment el Set!

Ramon Rufas, que tant
'ene fiel ale raspert
REOS
pr:aa - equip del Retas Deportiu
•
la vaina ciutat de Valls
lar partit de final del Camarr.' Valls Deportiu. encontre
• a , ' suspenare : , per rau,..
p:a
▪
la inseguretat del temps,
'atena d'autos trasladaran
3,31/pa: personcS
local amb l'abjecte da
victaria per quetal de Cumple - .

VALENCIA
Vakniicia, 31. a les 21.
iugat entre el Meteor,
Prag a
València. el primer
nilatre gols, per un cl Valente
-:tat entrat per Granel!.
•
- a lt fluix.
el ( 50

kSTRANGER
: lle:ONAT D F:UROPA

L CA

b

'hSGRIMA A ESPASA

al

3a—E1 campionat d'Europa
a a espasa l'ha obtingut el
t f rancas Ferrol —Radio.

GRAN

CURSA D'INDIANOPOLIS

6Pa lis, 31.—El gran premi de

11 ha estat guanyat per la-

M illo,, que corra en un cota
alkricä Va reciu-rer un trajecte
etrornetres en cinc hores, vio'.

eiauts

51fl1. '-quatre cotxes q ue

van
Part a la carrera, solament
pa llaren fina al final —Hayas.

El dia 27 tingué lima a l'espaiós
estatge de l'Acadèmia Practica de Co,
tnere. davant uu : notaras públic, l'homenatge a rescriptor novel En Unís
Palla organitzat pel Pomell de Joventut "Angel Guimerà".
La fasta va resultar molt esplandida. Parlaren En Conrad Gómez, En
Francesa d'A. Fourna i el president
del benemèrit Poniell, ls quals, en
eloqüents termes assenyalaren el cuatí de l'actuad(*) pomellista dins la situada, de la nostra nacionalitat catalana, essent molt aplandits i clogiats,
Des d'aquestes planes saltOetn el
novell escriptor i el nou Potnell. dcsitiant-los tota mena de prosperitats.
NOUS POMELLS DE JOVENTUT
El Directori ha aprovat darrerament els següents Pomells de Joventut :
"Flor de la Pau". d'Alentorn; "Encana i Roses". de afbmcada; "Estel
de Catalunya". de Barcelona; " S enyera dels Montcades", de alontcadaReixach: -Verga de Nostra Madona
la Blanca", de Sant Joan de les Abadesses; Pietat i Catalanitat", de Barcelona; "Poncelles de Catalunya", de
Sans; "Amiguets de Sant Jordi", de
Sant Feliu dc Guixols; "Flors de Jesús'', de Sant Pol de Mar; "Nova
Tàrrega", de Tárrega "Boirines del
Carmel", de Sabadell; "Vides montserratines", de Gracia; "Angel Guamera". de Barcelona ; "Poncelletes
montgatines", de Montgat: "Rosada
d'amor", de Barcelona; "Violetas de
la Verga del Pla", d'Artesa de Seere; "Esclat de Joventut", dc Tàrrega: "Pa triotas cala fins ", de Calaf
"La Verga del Miracle". de Balaeuer
"Santa Maria". de Balaguer; "Planeo/1s noveneans", de Vilassar da Dalt;
"Els nets d'Anibal", de Martorell, i
"Regina de la Roca", de Montroig.
EL PAVELLO DE NENS A L'HOS
PITAL DE SANT PAU I SANTA
CREU
Diumenge passat, trobant-se a Montserrat pornellistes del "Flors Olorosas" i "Parles montserratines", de
Gracia; "Planys", d'Hospitalet, i
"Flors d'ametller". de Sant Gervasi,
es reuniren i captaren pol Monestir a
favor del Pavelló dc Netas, recaptant
la suma de cent vuitanta sis pessetes,
que dimarts fiaren ingressades al dipasit de la Caixa de Pensione.
Havent-se de publicar la primera
lista de quantitats recaptadcs, es prega a tots els Pomells qua aquesta setmana ingressia al dipasit número 87
de la (- Riza de Pensions ha quantitat
que a cumple de la subscripció obri
en poder seu.

Abans, pare, les cementadas persones
pessaren a saludar a la rectoria al reverend mossen Franeesc X. Raventús,

Els Espectacles

rector de la parròquia.

LA BENEDICCIO DE LA BANDERA-1 L'OFICI

..TEATRES —

Teatre Catalit Romea
de la sarsuela en dos actas i
teas (medros, ele López Monis i
Telefon 35a0 : l. —Avui, diven- rnestre Millan, El päjaro azul,
dres; dos formidables. especta- i debutant el célebre hariton porpel
tugués N'Antoni Nobre, que
Rei deis 114usionIstes rae/tara aquesta obra en borne_ L'iMusionista deis rels
natge al san vals. Repartiment
EL GRAN RAYMOND
Lueinda, senyoreta Huerta; PiTarda, a dos quarts
cine i
lar, senyoreta Martí; Enfila,
nit, a les den. Programes com- senyora Tornamira; • Esteban,
plalament reates. La seda de Antoni Nobre; Joan Alonso, seRaymond, El somni dei nein ex- nyor Rosal; Alves Ferreira, seplorador, Raymond dentista, nyor Corlead(); Quinton, senyor
Gxpeoirnent per a senyores,
Blanca: Estudiant primer, sequina per divorciar :do molt
nyor Oya; Estudiant segon, seinteri‘s per als senyors), i al- nyor Moreno E.; Cap de la rontrps Drivps
pel
da, senyor López; estttdiants,
Rel dels màgies
senyors Angulotte, Querelle
El m'agio dala reta
Ronda, • Aleala Marinar, AragoEl gran Raymond /tes, Gascuñana. Los del fado,
Detnä: a les vine. elatinee
senyoretes Marte Miró, Trio),
1 raordineria por El gran RayTornas, Rialp, Torregrosa, Ina.
mond. Nit, a les den, magnifie —Deritä, dissabte, benefici de la
espeetaele, per The Great Ray- primera tiple còmica Empat'
mond.—Diumengo, larda i nit, Martí. Tarda, a dos varia (1.n3
prog,ranics per El rei r-ino. I. Colilla IV; 2. El alcal.
dels mágica, El gran Raymond, de de Grifones; 3. Del Sacro
Ida despatxa a compladuria.
Monte. Ni:. a IreS gurirts de cleu.
I. Quo 63
Barcelona. 2, Es44i444:444444.44.4.4;44.4.0.4.4 trena de gran
l'obra d'actualitat, de
ltieard Acedo i mestro Vinilomat, La ciutat Jardín. 3, El pájaro azul.—Diumenge, tres de
Junio, tarda i nit, comiat de la

A LA CASA DE LA VILA
Hom es reuni a la Casa de la Vila,
cm el pomellista N'Antoni jordana, hibliotecari del Plancons Masnouina, fit,
un parlament saludant els senyors Folch
i Millet i remerciant ai digne Ajumament les ateocions eme en tots moments
ha tingut per a celebrar amb tota resplendidesa aquella fasta.
Li contesta el senyor batlle, doctor
Curell, agraint les paraules d'afecte envers l'Ajuntament pronunciadas.
Després, a resnrantada Casa de la
fou servit un vcrmut d'honor.
SARDANES I APAT INTIM
A la placa de la Llibertat, leimentoda cobla desgrana un bell enfilall
sardanas, que ca veieren molt concorregudes, esaent dansades en forma
inipecable per l'ardit jovent d'aquella

Avui, divendres. tarda, no
hi lea remake Net, estregue
en castalla do la grandiosa
obra d'En Balaguer i el
enastes Morera

vila de la costa.

DON JUAN DE

En acabar randició es tocaren els
Segadora, que foren chorejats vibrantMent pcI poble, aclamant-se metes vegaeks a Catalunya , i els Potnells.
Al Casino, poset galantment a la
disposició deis Pornells per la digna
Junta directiva, se celebra un àpat intirn ,
Fon presidit per les autoritats, pel
senyor rector i pels senyors Folch i Millet.

ag

de tribunos i tren popelar, ;mar i tornar, 15 ptas.

111••••••••••••••••111

Teatre

r+44+++4+4.

Teatre Novetats

t

TARDA

balle.—Diumenge, tarda i nit,
corniat de la companyia i benefici de la primera tipla remica
Empar Saus.
.44.9a2+044+11444.444494.44.

L'Orfeó del Centre Social de Betlem,
que anä al Masnou per prendre part

tiren.

moca, la tan de-

'Wat:a represa del Prograrsa Aju•
rla: Rebeca de la Granja sol, la
mas gran meada Mare Pirk-

toril; Exitas de Filery bojament
enamorada, p e r Mary Nittes, I la
Tomaaet detective d'hotel, per 1.arr5' Senion. Dlumenge,
!III, estrella de La muntanya de les
brumos. D'Huna, a precs ile notnhrni. es fa/tintes, repre s a de El Qui
set modern, per Douglas. FaIrbanks

Diana :Argentina Excelsior
Avui. divendres, 1 de juny
1923. Tarda, a les 430. Butaca,
n \ H. 13 i 1 l al' La filia indòpessetes, grandies cateen. I, mita,
El »in 1 la dona; 2 L'era
La viejecita. 2, L'obra de la
La promesa recuperatemporada La montería, per Jimmy,
El buscador d'or, L'esport
Saus, Bahuls, Chamen, Díaz. da,
deis patins.
Nit, a les 930. Grandiós programa, La montarla, per Saus,
Hatiuls, Chamon, Diaz, 2, La Temes rriorni i Marina
reina maja, .per Lluree, Saus, CaI CINEMA NOU
ballee Garrido, 1 Segura, Casas,
.-1voi. Honor inquebrantable,
Morell.—Dcmk tarda i nit, be_
nefiei de Fredaric Caballee Tat'-- La novel -la do Calixtc, L'ós Jim.

444*eete~e÷te.e.

FESTA PATRIOTICA DE LA

dele Pomelle perdurara durant molt
de temps a la memòria clek que assis-

Saló Catalunya
•vni, dtvendres,

Nou

als, Los cadetes de la reina, La
montería, ppi . Frederic . Caballee
Nil. 1. Manolita la Peque. 2, La
alsaciana. :1, Acta • primer, El
päJaro azul. 4, Acte primer de
La montería, per Frederic Ca-

Teaf re Lara de Madrid

4 Debut, 2 de juny de 1923
ss
4.4-3444~444~6+e->4.64.Ç4

Dernä, dissabte, 2 de
juny, tarda, a les cine, debut de la companyia, amb
la comedia en tres actas ,
de don Josep Farnandaz del
Villar,
CONSTANTINO PLA
Nit, a IPS deu, estrena a
Barcelona de la comedia en
tres actea, de don Josep
Fernandez del Villar.

444444.4-tei-retee~~

Diumenga, larda i

Continua obert rabonament
a dotze funciona de moda, a

dilluns, demacres i diven(tres.

e

Gran r eatre Espanyol •

Companyla Ce vodevil : irrans
', sumarles de
BERGES 1 EANTPERE
Z
51. Polis, a sririu,
ASStut/PCtO Casaca
'i Avni, div endreS, I de pny. Tarda
a le, ente, v e rmut alegre. Entra
da I butaca UNA ys•sseta.
PETIT I PATAUD, 8. EN C.
N j t, a les den, Meruvells • iNit (-1,
14 narrarIS anettlyitira en quair.
acl,, I 14 (pairo;

CLAVE
_.111,1,1ä, dissauir, tarda, 3 dos quarts
Oe eme: Gralaini , l e rt.ltit popular.
Iteesttena de Quin co..,. mdis gran:
I El doble es mestre del rei ,
so, a Bdes iü, 11:1 . el :1111,I eXll,

5

.

e0.34444wd-444-0-3.4.C434.3.4>e-114e.

I

- ---- ------------ -----

1

EL PASO DEL CAMELLO
El
paso del camello. Es des-.

pinza a comptaduria.

14444444.444.44.4444+114,4441

b+44444.4)~44+e+4444444,441
,...04444.44-0-141+0444.114-4>tee

T e atre Nou
—
Companyi:i
sarsucla

GRAN SALO D£ 151003
PI101:1t t MES sE1rETE3

Frederic Caballa
Denla, disaabta. dia 2 de juay.
'Parda i nit, benefici del bateton Frederic Caballa. Tarda, a
les 130. Los cadetes de la rei.
na i La montería, per Froderic
Caballa. Nit, u los ..915. Acte 1:
El pklaro azul; acta II: La monteria, per Frederie Caballa.

AvuL dIvendre. magninc p rograma: XIII I XIV tesatIl$ tle La filia
indómIt.s; LI eeport dale patins; Ela
huscadors d'or; L'entremaliat espita, 1 "I fina aunar/ea. ale sorslins
.311, Esclava de lo aova vanitat
, crean./ de Paulina Frederich. Per
a dama, manten g a. estrena
la
ran sPrie nitzle n
danmont,
El fill del pirata

G44.4444steeeed-»,>04+64e44

et

,...04.3<44;444~9{4.4.4.4~~

reeeeeaweeasoeseayase-see444.4eseeee.

't'entre Còmic

estissup la n'Un ds saaateta,
Opereta i revistas, ,diriaida pal
prlmer
Enríe Rout,
divetattea tarda, a do. .plari,
nle e nde, gran n'alineo po pular. Ea
tramen/me programa: 1. la sar-

-seta en titi arte. Tome par lo
fino. II. Él
EL LEGO DE SAN PARLO

Tothont alee rada/labio conJunt

d'aqueos companyia i 13 propletat
amb qud so pretenten lea obres.
Ilulaques penners entos n o pts.,
,,egsna, l'as; regulades les altres
NO Di Il A FUNCIO
prr a ilounr Ilse el assalg general
.0;› de 18 g ran/1106a satluela en tres
a,t" Alojar y reina, quia aA raes: r a llara
dissabte.
Oti+i>/%444,1111.0.161~0444.0.

Teatre Victòria
Darreres funcione
Direcció de F. Vallejo i Francesa Vidal i mestres Blai 1 Conti
Avui, divendres, 1 de juny.
'l'arda, [lados guilles de cinc.
a n -rintil pepular. I. Serafín el
pinturero, per Salut Redridez,
Tornamiea, Empat Marte 'Frini Rodríguez, Leurt i sanyors
Vallajo, Vida', Rojo, Manea,
Pradas, etc. 2, La revista Ja soc

FILL DE PAUL IZABAL
35, Passoig de Urit oIa, 35
,
Avui, divendres, 1 de

juny, a dos quaets des sis,
525 audició. Orah • csoncert.
Pegmentariö de la distingida
liederiata
IIILLE. 8. DES VIONES
acompanyada par ' F. Lengas i amb audició del-Oran
Orgue. Primera part : Canemes franceses de la Reina
Maria Antonieta , Martini,

Dimaro i RegInald Kahn.

Segona part : Cançons aspanyeIrs do A. Marqués, C.
Lozano, F. Longäs, M. de
Fala. En orarna : Obres de
Schubert, Salomä, Debussy
i Rimsky-Korsakow. Invitaeions rom de costura. ' Direcae', artística: F. Longäs.
I

Hemeoefetee4+44444.....
,
M ti S 1 C— HALL S'
i
EDEN CONCERT.
Asalto, 12.—Tdéfon 3332 A.
El musio-hall de les . carea
bonlques.—Avui, a dos Auarts:
de quatre i a tres quarts de deu
nit, cite . fammidables atraeLeone: Marietina i els nous de.
bulo: Marta Sevilla, Gran Olivares, Lou et Janot, gran novelat eerregrafica i la celebre in-,
genua Blanca de Navarra. Avis!
En diumenges i dies festius els
preus seran: Tardes, entrada
amb consumació, 150 peisetes.
Nit, cadires laterals, ! peseta,
tes. Nova direceió de cuina. Selectas coberts a 6 pessetes. Entremesos especials. La mIllor,
cuina do Barcelona!!

- -

ESPORTS --

Frontó

Principal

Palace

divendres, tarda, a un
airare de cine. Des grandiosos
partas de pilota a cistella. Nit,
a un- quart d'onze.. Dos ascoUds partits a aislaba. Primer.
Oscar i !chozo contra Frederio
i Palau. Despres es jugara un
ssegon partit a cistella.
•

Hipatom
Curves de N'ah
Sise dia. Diamcnge, 3 de juny
A les tres t. 30 • ffi. Preus:
Lliure circularle; 10 pessetes;
entrada general, 1'2 5 pessetes.
De carruatge, 625 pesieteS.impostos compresos. Despatx
de localitats: Taquilla teatre de
Novelats . Centre de Localitate i
taquillas Hipisdreine Servei d'atetemnibus des de la Plaça de Ca\ taltutya a l'Hipòdrom i viceverea. Preu, 150 pessetes trajeete. Servei de restaurant i bar.

.-- - DIVERSOS --TURÓ' PARK
Pallo:usos 1 aminatitzats jardInz,
ere c tas t'oserar. NOViS3lITILS
atrarctuns. Tules lea ints conaert per la Barata de cacacate
itors ute Itatratona.
p .ataurant de p rimer Or 3'han poNula:
are.
•51 a -la venda els iihn•

flameara in ünsuats
n'entintper3onais
tra:1a al tocó-rack.
Unportant: El peoner diumenge,

3 de juny,

fettasra El sait
do la mort so
tare

>lis-Id/Odre,

Avui, divendres, colossal programa. La gran cinta Anna Bo-

JA SOC AQUI (Nandu)

PARC

L'espectacie mea ro;

lana, drama, histeria editat pes
la casa U. E. A., de Berlín. In -

Triorn f sorollós do N'anejo,
(alearan, Salid Rodrigetez i
les altres principals parts
de la companyia.
N

4449.044~4.044+04444
ELDORADO
----Gran companyia de sarsue•
la i opereta

ZULTOLI-PENA

Avui, divendres, tarda, a
les cinc. L'opereta rn dos
:tetes, del mestre Patt Luna,
LA IMECANOCIRAFA
i el bocet lirio en tres quadros, 'letra de Ramon Peña,
música del masiva (;ranados.
EL VALLE DE ANSO '
Exit sorollós. Creació de la
Zuffoli i Peña. Nit; a les
deu. L'aplaudida opereta en
tres actas, del inestre Feahelee
EL CAPRICHO DE LAS
DAMAS

Ora predilecta de Reman
u as6a— D811121, .lissable.,

tarda, El oaprloho de las
dantas. Nil, Petit Gafe i El
valle de Ansó.

SALA IEOLIAN

Cinema
Princesa
_
Gran via layelana

Cada dia
l'exit ele la temporada

l'al. 7/, y mint 1 :canon, 9

I

Pa lace Cine

Teatre Victòria

TEATRE EseANY01. . a:: admirar
tan ir 1111 I di Oh il obra.
nr,naßt I catre ei p erfumen diärlament San/ sartlInD A.Tn . % ,,,,
31/11SerlPi IDEAL, del carear de

!

Gran Teátre Comtal I
Gran Cinema BOiléillia

t Avui, dtv2ntlre , , extraordinart pmgrama. set soroHosos exilo. set.
• Promesa recuperada; L'esport deis
patina; XIII I XIV episml I s, darrers u y In sarta. de La filia indómita; darrera jornada ae Mor da
JiIhrh Yl L'entremaliat capita; Ele
buscadora ‚Inc
' n la di/ eran aren1 110 1)1 El mdn i la dona, p• -r t'IrrablIne narrar. IN. r , al llitilnenge,
estreno de la gran serle Hierbanya en den "ornados:
L'homo censo nom

CLAVE

.Eut Barcelona desfilare ',el GRAN

,HIL

artista viola liana
La veritable relioitat
comadla tima, iiC3, rmsrlä de la )t
Pormosissuna Perla manea

„14444,4440.4n444444,344<4444.n

------- —

111Chlill 31%-n30

.0,

.?
AR/sTOCRATIc SALO
i PALAU DE LA CINEVATOGRA g ia '.‹
4,
ivill, il,jve-vtre•, prograffia extra- A
srninarl. Estrena de cines grAna,
exelaSIVes:
,
UN BON PARTIT
debeles: a combilla per la gentil

Nota.—Aval, dIvendres, de 6 a s PS .5.
despalcaran butaques In/Meradas 4
per s /a ,e3Siti eeae/a/ de tes Sis • •
de dlumenge.

Companyia de comedia del
Teatre Infanta Isabel de
Madrid
DIrecei6, Artur Serrano

Director d'escena

La

blanc, La filla indämlta, 11 i

haIN PlliiO313

dramätlea del

I

revenja de l'h o me
12.
0,.4.14~4~444.-14.0<44.K
.1042
I KU RSAAL_',
my,

I

Gran companyia cómico-

•

444444+0.044+044+0.044444re

Companyia de sarsuela de
P REDERIC CABALLE

SERRALLONGA
pels eminents cantants Jo, sefina Bugatto, Josep Lluís
Lloret i Emili Vendrell

els socia
mgressats ederrerament
s'havien ineerit cara B.
socis aspirants a comeneament del passat mes de
nevembre.Aquellesiper,
sones que desitgin ingressar durant el' curs
vinent, cal, dones, que
s'apressine a presentar
liur proposta- d'aspirant
el mes avIat possible

I

Avui, divendres, tarda,
benefici i comiat de Maria
Tubau. Tarda, a dos quarts
de cine. Nit, a les den. Ultima dia ale la gentil bailarina La Goietera. Comiat
dele famosos barristes Les
Poppesou. Debut deis artistas enciclopedias MINAD
and Fatimas. El vi s tós i
'opinar Sana. Comiat de
,N Maria Tubau, eantant el
4 mes selecta': del sau repelloni —Demà, dissabta,' benefiel Sanz i debut de Marta
Pujol, bailarina, troupe japonesa; Fuji i Francisca
Arroyo, cancionista. — Dilluns, presentació sic Maria
Conesa. — Dimarts, debut
d'Ofella de Aragon.
me444444-vese.04.0.04444.4.1e.e

e om pany i a.

Companyia da sarsuela
opereta Pinedo-Ballester
del
Teatre de la Sarsuela. de
Madrid

g ocis.—AVIS:

Tel6fon 17 1 4 A

COLISEU DE VARIETATS

T1VOLI

BENEDICCIO DE LA BANDERA
DELS POMELLS DE MASNOU

111 lause,

aquí "Nandu", èxit creixent. Nil,
a tres (tunees de deu. 1, El alcalde de Grifones. 2, Reestrena

Exclusiva/116M- per itls

Teatre Barcelona
l'imperada 1823-24

Mo4én Raventós, revesnt anib la
capa pluvial, beneí soletnnement l'artis
tica bandera deis Posells masneuins,
que foil apadrinada per Na Rosa Pagas de Fontanills i pel matee En Lluis
Milkt, director de l'Ovfeó Catalb i
masnoui de soca i arrel.
Acte seguit, comença l'ofici, durant
el qual ton cantada excellentment la
"Missa de la Mare de Dan de Núria "
pel chor gregotiä, ami, la cooperada
de demiselles i iones pomellistes, dirigits pel mestre En joan Rossel.
Digne cl sernua rublert de toas pattiatics, que despertaren leinoció dels
oients, el reverend P. Fr. Manuel Maria Bossi, francisca.
Foren acpartits durara l'ofici uns
artístics recordatoria de la fasta.
Finit lacte, la cobla La Principal
Barcekoina toca una sardana co la
placa de l'Esglasia, que fou puntajada atnb d'entusiasme per tots
els presents.
Tot seguit, es forma una comitiva
d'autoritats, padrins, pomellistes i del
senyor Folch i Torres, seguits dei poble, dirigint-se a la Casa de la Vila.

a la fasta de la tarda, canta unes caneons 1 els Segadora davant la Casa de
la Vila, essent malt aplaudit.
Diumenge passat se celebra a MasDesprés hom aria a l'estada, a donou la fasta de la benedicció de la nar comiat al meatrc Millar, el qual
batidera del Pomells d'aquella vila debia retornar a Barcelona.
"Plancons Masnouins' "Parles LleA la gran sala de testas del Casatalittes
sino se celebra la fasta patriótica. Una
Al mata a les vuit, a l'església par- mostra de l'entusiasme que despertó és
roquial hi l'agua una missa de coma- el fet que molt abans de conminar ja
nió, siguent-ne celebrant el reverend estava completament plena.
vicari mossèn Manuel Roca i VentuHasta lamba molts potnellistes deis
ra, conseller d'ambdós Pomells, cl (mal
palas veips.
fiu una brillant.platica preparatòria.
Donä començ la testa el conseller
Durant la missa, el chor gregoria deis PamelLs masnouitt9, mossin Maexecutà escollits moteta. S'atansaren a nuel Roca, Pera., fent un entusiasta
la Sagrada taula unes cent seixanta parlament, que li. valgui molla aplauclipersonees.
ment s.
Parla després N'Angelina Ventura,
L'ARRIBADA DEL MESTRE MIdel P. de J. "Perlas Llevantines", si.
LLET I D'EN FOLCH I TORRES
gueto acollides les sesea par&ules amb
A dos quart de dcu els pomellistes,
molla simpatia.
acompanyats de llur conseller, anaren
L'Esbart Infantil de Dansaires, del
restació per a rebre a En Uds Mi- Casal Catalanista de Mataró, executa
llet i a En Folch i Torres, als quals una sarie de ballets populars, que foacompanyava el redactor d'"Amfora", ren molt celebrats.
En Manuel Bassas.
Amb el .clialeg "La Salve i Sarda.1 l'estada foren saludats pela re- na - , molt bcie interpretat per les mes
gidors nacionaSstea de Masnou,
Rosa Gonzalez i Rosa Font, ataPau Eertran i En. Miguel Matali, i pel dues del "Parles Llevantines". es dona
jutge municipal. En Francesa Pujol, per acabada la primera part.
fant-ho després el baffle, doctor JanComença la. segona En Miguel Carae Curell.
sala, president del "Platncons MasT'A seguit es dirigirea envers re s
amitos", cl qual llegí un parlament,
-glésia,encbróuomilsur cenn els anteriors, fui tain11¿/ mk,lt
ei i la benedirció de la bandera.
aplaudit.
Sigui molt aplaudida la damisela
Na Generosa Valldekm, recitant la
poesía "La Negra -.
Tet seguit l'Orfeú de Betlem canta
Trofeu Armangué
Viatge a Tarragona i retome un boli nombre de cançons catalanes.
amb automübils d a, turisme, a amb les qual, acaba la segona pala i
aomenyó la tercer:t. Fou nioln apialiitt pessetes seient.
dit.
Diputació, 403. Teléf. 1385 8. P.
El dirigí N'Enric Gibara per segtnr
la greu malaltia que sofreix el gen
• izia33228311.8888111111818r director, el mestre 3uiuniaii Mayral.
Acabat el coacert, el Setlyur
Gol oral d'Autolicle3
•
Torres fen un magnific parlament ata
11]
del ?tela' Molo Club da 11/ la faisó brillant ja acostumada en cit.
A mas de fer excellentinent
Calalunt a
El
gia de l'obra, remercia al puble mas• 111 TROFISI •eltelANG1
lamí l'entusiasme que demestrava, sell• 3 juny 1923 - Tarragona ¡I. e cap excepció, pels Pomells.
•
cceneetició mis grandioReeptides segadas loa interromput
•
ca celebrada a Europa le pels entusiastas aplaudiments,
siguent
ni 12 marques -:- 20 cotxes
aclamat a peu dret quan finalitza, sor• Restaurant-Buffet-Gar
•
tila' tot seguit de la sala per a tomar
•
Llotges-Tribunes
Trens especials 1 a Barcelona.
Es continua després la beata. recitant
SORTIIJA DE BARCELONA
• aapiaar .
792
la damisela Maria Roig. del "Perlas
.
.
▪
ja /Me .
Llevantines", la poesia "Catalunya", i
ARRIBADA A TARRAGONA
. .
923 111
▪ Popular . . .
Na Teresa Agustí, arompanyada äl
Le
piano per Na Eulidia Montfort, amb15.211TiDÁ DE . 1- ,Ülli.AGO NA'Y os
▪ Popular
. . . . .
1748
dues de resrnentat Poinalla executa la
• 18'67
Dr. luxe . . . . .
cancú rítmica "La Doneta".
▪
ARRIBADA A BARCEL
ONA
al Popular . . . .
. . taala
Abans de parlar el senyor Folch bou
t.
tuse
.
.
.
.•
.
20'30
• Detalls i despaiar de tiquele
colocada a la bandera una artIstica
• Ilacada, °frena de la padrina.
al
-Durant els intertnedis la Cobla CaReial Moto Club de
talunya interpretó al gran jardi una auCatalunya
(leía do sardanas.
Pina de Tetuan. 35
Tan agradable festa, qua acaba amb
• Combinaoló d'entrada a PPcia cants del Segadora i de l'Himne

11441.44444411444+04444+4.6444

144444444+•+04~+1144.114

de Barcelona

PISTA DE
GEL

terpretaet6 d'Henny Porten. Le
pellteula mes costosa que es re
presentara a Espanya. 10,000
persones a escena. Reconstitueie en els seus mes (Wats defans. La ?lila indómita, 1 5 i 12
jornada; Princep escultor, per
nomas eleiglian, de roepec)al
Programa Ajuria, 2,500 malvas:
La vall d'Oran, Abata ela Impostos, asumpte de broma
nua. El local Inés fresc i cÓmede.

E S PORT DE loD1
maulla%
ai Crap castno, amb
a.,merat servet de Cale - restaurant t aalons especials Inc a
banlitletS. Jazz Canal
verdura. Taus eia
Ales 3 tessions da
pa:atiese: {ni a
eapectal pera a nirons: de 6 a 3 S'asid
te, Patutatge general I ilicons; de 10 a
t ate te /III. pan/Latan
g eneral, merma 1 eantbicit per la tormostastrna votar/sera
11111e. risa Derkien I
el notablel protosaor
ttr. Angola..;41t. ¡unclonement . de les
atraccions del PARC.

CONCERTS::,
Associacid Musica Ca m er a
Barrees concerts del present eurs. Dues magnifiques Sessions de trios,
earrea d'illustres artistos:
ALFRED CORTOT
JACQUES THIBAUD
PAU CASALS
litIltins, din 1 de juny
SESSIO SCHUMANN
dia ii de juny:
3E8810 BEETHcVEN

[l 'Ud

•

P! IIifldÎ1e

del Dr. 011013d Rambla Pla Boquee%
núm. o , 1 ei .tentre Hrlapttai 1 Su»
Pau). Venerl Impotencia. sittlls.
h . pecials trartarnenta per et guatament rapto de lea malaltles secretes.
Mairlu , pan careta prastata. consulto. de O a 12 1 de 3 a 8 60•004!Mea per a
del sol, 6.

empktat 1 obrera. Hita

Divendres 1 de juny šla T9243

_

Dlvendres 1 de juny de 1:421

LA PTTESTK'

•••••nnn•••••••••n••••nMee

unimitussocarocomi

c LCATI

em

Unió d'Empresaris de Pompes Fúnebres, S, A
Plaça Santa Anna, 24,1.
••• ••••• @@@

•••••••••••••••n

ei

higiènic amb SOLA DE GOMA marca FORD,
calf, tall angles, doble sola de culi.)

•••• .............. •••••••••••• n••

TELEFON

CENTRAL:

Soddit General

Servei Municipalitzat

2480-A

SUCURSALS:

Balboa, !letra F., Barceloneta. Distriste IX Sant Andreu, cerner Sant Andreu.
Dístricte 1
número 20 '1.—Tel. 264, S. M.
Tel. A. 1895.
I Estafeta. Poble Non, Wad-Ras,
"IX Harta. Major, 27.—Tel. 99, S. M.
238.—Tel. 238 S.
X Sant Martí, Muntanya, 37.—Telefon 234, S. hl.
"VII Poble Sec, Campo Sagrado, núHospital Cltnie.—Tel. 332 G.
mero 24.—Tel. 3400 A.
Sarria, Reina Elisenda, 8.—Telè44
fit Sans, canonge rinernat, 10.—Tefon 107, B.
lèfon 104 H.
Vifi Gràcia i Sant Gervasi, Menéndez
Palay°, 133.—Tel. 757 G.
La Unió «Empresaria de Pompes Fúnebres de Bareelon a. Societat Anònima, inlerüssa
del .públic que se serveixi exigi r el carnet d'identitat amh la corresponent fotografia, als representants i dependents de la dita Empresa que es present in per concertar els ajustos
d'enterrament, a fi d'evitar la intervenció de persones estranyes a ella, que dificulten i encareixen al servei.
El públic pot utilitzar també els telifonsde les Te/lindes d'Alcaldia i quarteretsde la Coärdia Municipul.
41h..
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oils industrials

Rambla de Catalunya, 45-Teléf. 1657-A

eis
e mill?rsperausos
.
inchisthals
auto.
mobilisme

II

de benzina (dides)
marca Exhaustór
són garantits per
temps indefinit

i teles per a espardenyes

Motors

(Barcelona)

BAI LOT per a automóbils de totes po-

tencies

Pistons, vàlvules, segments, engrassadors

1.0n—n

etc., de l'acreditada
marca BINET
Cases a París, Madrid Bilbao.

Estiuejants

Al cor de la Costa Brava,
gran edifici. ex-convent,
arnb cel.les disponibles per

condensada

11

I

11

111111111131113331111111111 11131311111613E333513%1116

a families. Aigua riquíssima i abundant que neta do
roca al mateix convent.
Vista panoramica del Golf
de Rosas, lides Medes i Cap
de Creus. A minuts de la
casa hi ha una bella platja
P' a banys de mar. Centre
d'excursions. Per a infores,
a l'Administració d'aqu2st
diari, de 9 a 10 i de 7 a 8.

a

SOCIETE GENERALE
de Banque pour l'Etranger et les Colonies

•

II

er

e Sucursal de Barcelona
Plaça de Catalunya, 20

3

CAIXES DE LLOGUER
•
eamali111.11111111111•11111111111111821111111.1111113•1•11111111111
Metge agregat deis Hospiale ,
de Llobet
a 5. Consulta económica de 1 2 a 2. Rbla. do les Flora, 4,ptgli

j.

11••nn

ma

TAPISSOS 5Intal3. La caso rtiett impar.
Taut d'Eapanya. Espectattlat en tapia.
,•u> religiosas. Exposlc10 pe rmanent de
tp.adros a Poli gravatS oleoAraties etc
Pabrleacló de Marra 1 montares
room-o-el/ neme Visitar aqu e sta rana
F. Montralcon Bolera 4 (final Porta terrissa)

.

aRBERIBB111111111

B C A LÇATS SIMON
lliurar als comerciants

PREUS

DE SALDO

Fabrica tie (41:

LLULL,

21

(darrera el Parc

sa

,CONSIBREZIENNalli121311aoliaRIIIIIIIIINBR•ZNE:91111i

IS (iaIans

PANYOS
J.

a a a a a a a a isa a asas

Emgolltileiber
Alinfi

..

leinN 3097 A CollertS, abonaments.
tuolls menatirdi 1 InCitauals. Penad>
dla I temporada.

es la

•

13•1•••••••••

errelo 1.101'0, Sanare 1, 14. pral. Te.

I

a a

Liquido a la fábrica mateix les mostres'
i calçats amb tares que no podem

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

a 7. Muntaner 25 pral.

11113.3116166E133366331331365:333M361433331E113

II

Tota mena d'operacions Ga 13311C3 1 d3 Bars]

VENDA

AoreiedisTRACIO de Plumea J. Llamo

EL

III 11.1iiii11

rimn•Fywarmirolmwrinewifflowniworm». ••

-••••••••••nn••n••n.....
•n•n

Llet

Ptes. para

30

Carrer ANSELM CLAVÉ, 9 (Final da le) Ra'n'11/11

Fàbrica de Iones, lonetes
Sant hl de Mar

" 1 4' 1 5
VENDES AL DETALL1

2I

II
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z

a bolas M a B són

Rodaments

Elevadors
Josep Saviefla

3 1; enaz

Preu: 2 pessetes

MIR VIVES, S. A.

Ronda de Sant Pea, 15

millor

Rebudes totes les novetats de la temporada en
Panyeria per a senyores
senyors i nens

MIEPSH11-3

Dipòsit

La casa millor assortida
en estams de molt bona
qualitat a preus baratissims

per

a la Nenda a l'engrós

Basar de ¡a Unió = UNIÓ, 3

Tals els dilluns i divendres
venda de retalls

Ferreteria LA BARCELONESA

Planxa
ondulada de

J. PLANAS, S. en C.

120 per 75 Un,
Ptas. 750 m. 2

Hospital, 122, - Telefon, 5157A - BARCELONA
SULFATADORES

DE

4/496

Plagues de 40 x 40 cm.
Pt.25,. 5 . 05 am.

O AL. La 3r—a
PER A TEULADES

Materials armats ab amiant exclusivament

LL AUTO

JOSEP

COURE: ENSOFRADORES : PECES

ESTEVA i Cia.

Portal de l'Angel, I i 3 pral. :: Tekhon 3344-A

DE RECAMVI MARCA "BACCI1US'

Demaneu detalls i preus

Fàbrica

a Sarrià

BARCELONA

0: •-••

Panys de. seguretat desde 1850 pies. Bad
tecla de cuina de totes menea. Gran as•mila en Iota mena de ferramenta per a
obres i talliers, Pols d'alumini en lots da
tres das de 370 ptas. Exposició els dies
festius. Vegi els nos Tes aparadors i compari els preus.
4 122,

HOSPITAL, 122
BARCELONA

tn•
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LA , PREVISIO NACIONAL

D'A SSE ti A NCES

Filial de LA CATALANA d'assegurances contra incendis

F4.

3

SOCIETAT ANOMMA

RA

FURT 1 INFIDELITAT D'EMPLEATS
""J • AVALOT TUMULT POPULAR

flornicili social: RiiI11.0!II de
Catalunya, 15- Barcelona
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