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3 %MI INTERIOR L'ESGLESIA VIVA
LA RUSSIA SON/ IETICA

E!1 la Mancomunitat de Catalunya hi veiem els catalans el
00 egament del regim propi. Allò que dóna més prestigi al
reN ell remanent és de veure-hi el Govern inicial de la Cnta-

e novament catalana. I allò que ens fa més illusió en l'Asgablea de la Mancomunitat és veure-hi el germen de les futuoCorts nacionale. bine l'estreta àrea en qué es mou, la Marigunitat representa el primer graó en la reconquesta de la
mtat collective. de Catalunya.
Aixi, les eleccions de diputats a la Mancomunitat son una
.tet de les eleccions de la Catalunya alliberada, mastreesa de
seva vida. I és evident que en aquestes eleccions, de cadecter
eicialment interior, les diverses tendeneies de l'opinió públicatala na han de lluitar separadarnent, ämb significació pròsj programa propi, en totes aquelles demarcacions on no iraa el procediment contrari l'endarreriment de la nacion alitza' popular.
Els districtes comarcal*, en llar mejoren, es troben encara
aqueet cae. Això explica el predomini que hi tenen els promente de coalició, però no justifica les cealicions i les com,ions amb homes i amb grups desqualificats o tèrbols. I
s quan es parten coalicions acceptables i honorables, convé
rir present que es tracta d'una necessitat transinria, i que
¡procediment natural de les elaccions és el destriament de les
ercts d'opinió, ostentant cadascuna la peculiar bandera.
PrecisaMent un dels avantatges polltics del sietema de la
epresentació proporcional consisteix a faCilitar i estimular
!ntuació independent de cada fórea. No s'adonen de la naturadels Afectes de la representació proporcional aquells qui,
l* eerá d'haver-la defensada insistentment a Catalunya, preteten el front únic electoral i les coalición& com 'l'ideal de la
rictica nacionalista.
Laigermanor entre els patriotes no exigeix el sacrifici de
con4iccions particulars, ni imposa la confusió en la Iluita
itica. La normalitat democritica est ã en el contrast i en l'e.
:ululó de 1dM diferente tendéncies d'un poble. El patriotismo
exigeix que les tendències es barregin, i tornes demana la
Ilealtat rectproea en la conducta. Ele mals patriotas no eón els
;si honradament alcen la bandera pròpia. Són els qui, mentre
eediquen insincerament la germanor, donen la ma d'amagat
enemics de Catalunya i pacten amb elle a base de la mes
ondalosa falsificació del sufragi.
Quan es volgué fer de la Solidaritat Catalana una coalició
eec toral permanent. eta decretar-se de tet l a mort d'äqUell
rbent politie. I amb els crits imprudente per derrotar i acoralar el lerrouxisrne, se li donà nora torea i se li proporciorl
reit de les eleccions parcials de l'any 1908. Si ara totes 13 fol.% del Catalanisme s'unissin contra el lerreuxisme agònic, no
clarnent ii reconeixerien una importelneiä que ja rue te, sinó
s'aniria a risc de provocar la revifalla del moribund. D'albanda és irrisori de parlar del perill del lerrou_xisme l'end'haver-li fet el ric present d'una acta de senador i d'una
i alede diputat Pallada a un patriota, ambpre-neditació
-

La nórinal políticä interior reta a l'actuació deelligeda-de
da torea. Les coalitions responen a lee exigències del periede
reconquesta; però no podeen ésser la regla en les eleccions.
z se:1 tampoc la condició essencial de la solidäritat patriótica.
lacordi tothom que el gran bloc solidari no acaneegui re g pär
ezelunya, i que les forces que treballant cenjuntament arenegeren la Mancernunitat, no estaven confoses en cap coalie
äi !ele anys que lluitaven seperadament en els comide.

Fulif de dietari

POLP

/1f/5t;DOR
Lebsessió de • les escombrariee,

Un d.iati esparvel, la Liitertod,
elaes als esforços de la M'ancoran- 'Madrid, m'ah -gentlement", encapga15 traa informaCió telegráfica de Dardesapareja de la postra vista i
celOna, En la "Jalca" Barcelona. Oh
Si nitre oliente. Peró el record de
s n.rgonya no se'n va tan lacilheguneria hispatacal
cut.
. 1 tanrnateiX, per bat que as despia
ha hagut aspectes çue no condolee. Tot just la reiner deis daroblidar abans dhaver-los dedicat :era trets mor er cii raval titestis, que
blasme energic.
delfier de le ciutat domina ele nermig de la brossa innominada vis deis free sensibles i eis fa perdo!g relee: infoertee uli hom ha pogut ne:, iemb ample eeeerceitet, ele meevats
ere merfeguee mig desfetee 1 troSelurs gesees. Le dokee de Barcelona
es d'una certa terrissa blanca que
ci -aa fa esqu i...lides les Sainura eurametit
beet fóra indecent d'anomenar.
catalause, el i bartelenin g auteneese
. Z o trobeu que els senyors que han eiena basqueig al faraSter
jaZdt l'acudit d'escampar colines hic. El encalé, el barcelones de raça,
cDizves al bell mig de la via pública es, a dr.riträ hora, Ina edPector de la
Conat exeraple d'una intivilitat baralla stastinguda entre elesucaris que
carrada?
fr.Utuament &leer de
Indubtablement una marina
Earaelona és tan sabtil, qte quati huna
kties no té cap utilitat dins una
dirla que la ciutat éi e pura d'essei'
44 1 hei, si voleu, hi fu una salita engolida i emeetada en l'abis badat
ausu. aquel' test de terrissa per uneeemans hathicides, un
enees pol'arillinosa, un cop esmicolat, evideres ens fa girar la cura tal')isl cel
tr unent no sernix per a tés j ton
jearLeirn, asSerertara-nsO lesferlt i "re,
u: .,a cenia pruija de 11:s.:leer-lo.
terr.wit-nes l'eptitalente.
Peró, voleu dir que la màrfega i
A/1e'; urea • age rS efee %retire
t errissa no podien esser guardades
casa uns quanta dies? Volea dir eue Cl Doble eeett, foll, per pletes
carrers 1 tre adeiren, lot - duna, ente deNe uta peretina discreta ne hevia
valia, aleen la faq del geig de vlute,
k tenir prat a estalviar seus
(leatädets l'espectacle d'aquestes dc rebejar-se sotä l iatbreda ufanosa.
nostre problema clutadá is el
eti zitata desagradablea exposades
41 1 dice al ball snig d'una placa o ¿alguno inadaptats. La dolilor de 13are
celona els enveraus 1 cera venguen
.11 u earrer?
provocant Ilurs traginuta malifetes.
Pesat que lee cactrinstancies
ihran dut a aeludir aquell famós re- Vene, però, la doleos- del cals i la bou.
eeent, deixeu - me dir que una civi- del dele seno id% eititadanst
¡l'asió una mica prrnrnirada temes leenrets de la nobilfesitna Pätrie nosTae l'hä suprima. Una persona tra. es neta aquesta dolor, que ei
Multa ea estat de salut no té dret la gär.grena atienaOét s'aik..—muses de reillemisme, aju- xecaria la unanlrhitet de catalans per
heura llut pau definitiva.
itz-rnt!
U4 Persona adulta, aleshores que
1114,1 l al llit sent una necessitat urIt t se té altra solució sinó llevar - Un 11T181.13 t un
at (I? MIC.14
1 Sita" al llot adequat. La cómoda
SP,t,'Cln3 eórnuniquee de noma,
iLlecie
. de convertir la cambra de
Mueeolinl hä eüncedit a una ern
"tr en loe edequat no 43 uña
presa cinernatográfica, el dret,

treguesatne.

Carlos Soldevila

[12 AlGUAII DEL CANA
41 4eg.
conscqUecia de les
oc re/de l./ .-que han ealact
altiaus elles han quedat des-

72`e douis poste de ferrocarril, taxi
"m eclipse/mea ene. 1 d'Un teAlg•
ti!'trea dual de comedereekteeellee

'

de redueeid d'utla novel.la quo
l'actual president del Consell
italie. publieä En 1210 al "Papó-,
lo", de ?rento larguteet, es desenróella a Trentó, entre 160 1
quan era prfeeep blebe i
senyor do la ciutat el cardenal
elndruzzo, el qual, essent el darrer de Vestirle servava /be lredicione meeeni q uee del. Renal-.
xement

Les eleCCIóne de diputate a
les Certs d'Espänye he) interese
ein graft cosa als nacionalietee
catalans de Duerme Aires, des da
fa rima tenles. lione te el coaveneiment del iracas absolut
la inlerveneid parittinélithria pel
que es refereix al piel de la llit
bertat de Cetalunya.Nomes una
curiositat relativa per les fluce
tuacilins numUlquats en l'arome
seguinieet de Mes o Inenye vote
per vid dels diversos partite
que intervenen a !a Iluita, fa que
els eätälafie eiilläte eerefeti afelb
cert interès els resultal g de l'eleceiö. Ben altrament suceeiex,
quan es tracia d'eleccione à la
Mancomunitat de Cetähinee
L'inue hi ha tarea mes peheelae
ci.d rwe per les de diputats a
Corte, quan les 3leeciótle Sóit
Pee la renevaaiä dele AjentaMente.
Aquesta aversió que herh sent
Pea les oleeciene de diputate a
les Corte dtspanye té la geneei
ele él feäóes mime-Mento ele nestres idéale i les aspiracions del
nostre pöble han timbal en amb
duce ea/labres esPälve lee. Des
del caüglometat dele quaimete
dipulate que eolidäritat
na portà al Congres fies als des
bäts per l'Autohomia ni un
triornf positili ha aeonseguet Ca
talunya de !a inteevenció parlaMenläria. Per tontea l'Esitat
espanyol ha anat ree.triegint, ca
Cha dia nies. les faca/Rafe eme lee
matelwe Ilete ri l'Eetat e^.
gavera . No oblidem que el feojecte de Mancomunitat quan
dieruti al Congres va promoure
DhiS eeeätaiole /Ve fen epbea
que encara e'hauria d'anrovar
el projecte Si En Dalo. ereient
que la Mancomuhitat Seria la
peina de la disceirdia entre ele
eMalans, no haguda corre Pereda de coaredir e la per deóret.
Enguany, perb, les .eleeeitins
de diputats han tin gut la v'elet
d'interesar els catalans d'aques
ta part d'América degut a la interVehei4 que hi ha pede, el nueh de patriotee que responen a
l'ideari d'Aceite Catalana. Tot
hern s'ha donat enlute de que
l'aetitud ihteevenciónisia de la
tovellä egrnpseia obeia fo tin
Plan determina!: de tàctica política; mai al daher d'acensegair
unes artes Per tal de eetisfer
enibielons d ittetorietat. El fit
de presentar solament un candirlat a la capital deetruelx iota
reelitiosä s'ape g a:a/E No ere per
la eoseeeid d'una o niee artes
que e'eflave a la lluitä Alee/ter/al
sitia pee la ptuija. reedt juäta i
noble. deeseatidellar repinta por
tal de saber anib el número dels
que g ire:Del:Iza:ven aMb rideari
d'Acciá. Ifell • e aeui &lea hem
entes l'actitud d'aqueje(' tigeupació, que arrib el pes temes que
té de vida tant ha fet per l'ideal
d'ella:tendel que perseguim i
tantes eoluntete ha sabut guarar - šõ dina i fota de la petrel.
L'espectaeld p'ee eabee el resultat del plebiectt era enorme
entre els eötlelaciónals d'aquesta Meta/bola If haesia tumbé
celen ansielat inolivadä rec' la
tenaeneä d'ale/AA eefereet a la
sale que pódieu tórrer lee triajoriee de llareelbna ättib la interveneed deleciel Catalana: ;adhue hl hasiii qui etiPesä que riódien enea be giabyar-lee ale
enealice de Catalunya. aprofitant-ee d.3 la divise; deis nuelle
regianalistes Elige i Meló.
El telegraf pera, diligent mes
sempre, perla la pau als eseee'
rito. La Elige Regionalieta treie
ele cine candelas, trlomfaht per
les majonies LII Rovira i Virgie
/e el patriota candidat d'Aceici
sortea elegit per ua Ilec de minoria derrotant un enemic de
la pàtria i atonneguint la inipaftähtfeellha xtfre de iN,A0
vote contra 19,000 fió la Lliga.
L'entusiaerne que al trioret
immens d'Aeci6. deepertit entre
SIC naciemälietee de nuehes Airee tou gran ijoide. Tothorn colee/tea/e lä «tea 110 pele resultat retnediete ele hala/Odie
treuredi alud pcl que te de ella».
gerent i per les .Peperaneee que
obre en el cor dels patriotes.
Acció ha dedebstrat amb el
triömf aconseguit que ha sabut
coetlilielar el poble affils la e:día
neció näeiohelista a ultrallea
anib Ale g eue erbeerliMente
AxerhplarA eleglt ara En novira
la torea d'Aceld s'alble
ea tetad Hl la oh (pie el Bett
tridnif ha meet ä la capitel de
l'Estät elDányöl.
Sense cap rennenlati Ílts part
neat. tä, d4ant que eiS lacia ele

iLa !Política

Mateixos llegidors de LA PUBLICITA'r, selament per tal qué
hom constati .com va pósant-se
l'ambient de la capital d'Espanya deeptes de l'elecoló d'En Ro
vlra i tränserivim eis
cómenlaris qüe sugerí al corresponsal a eladeld del diari d3
Buenos Aires "La Prensa", M.
Martin Fernbade n, eehador espanyol de la marea delaaustrir
Os, correspondencia traniesa
cählegräficament.
"Otro efecto nuiy interesanLe
dei tesultdo de la contienda elec
torál es le aparición en las Córe
tes de un nuevo elemento que
atea:te bien pronta la ateriere
Públiea.
El candidato triurtfenbe pen
Barcelohä. Revira Virgihi, es el
prieee diputado que entra én el
bngeeed etnt carácter de seo.rätiste. Algunos suponen que el
triunfo de Rovira expondría a les
diputedoe a escuchär el gritó de
"rnueta ESpaña" dentrò del retinto del parlamento.
Esto presagio tampoco permite thnetbir 1 esperänza de
tue herizonte pärlänleietarió
traäqttilie, perque „ese gritó cleA•
Start un huräcae egoeinialóseie.
La vietbria d'Aceite Cetalana
ve a centlirenar les fälägueres
impreseioes que havietn tret del
resorgimett reacionalietä que
born cebe:erra arted de les berree
catalanes. Ea general, aquestes
ele.eoions seri tina demostració
palesä dele sentiments a/Uribe
tics quo Van apódtratit-sJ de
les eamseiencies i lee reintegren
a l'esperit eacionäl. Malgrat do
nó haver- Se rebut encarä. a rho
ra que escrivim aquesta erbnica.ultetultat definitiu d'alg-ens
distrietes., els candidats de eignificaeió ealetehnesca han aeonseguit el triornf. La Llega tindrä un bon nombre de diputats
geäcies al desvetlam,ent pal ciéte esmentat i a que fora de Barcelona ha óbtingut emts de tote
els sectors naconalietes eu•
velen kn ele seus eardielate
nica getantia de catalahitat•
La nOta anearga d'aquestes
ele/tele/re la trebem en el dietriebe de Figueres ene Ite emtat
assaltat co saben amb (peina
mena d'ermes 1 reetnesos pet les
hoste de la "Unión eletiätedica
Näciónal" que hi ha imposat el
traidor catalä Mane! Rius ¡hale,
l'apästata.En g aCenleeda el M'Ir
provar que. en renvi, Viladcmule ha etIat reditnit i Tortosa
eiv ind ic ada
Nadal 1 Mallo!.
Buenos Airee a l dc ruhig.
nn•••,••

Converses filo'Migues
P. i S.
Al Sr.
El eiree'hial que figura en el Diccionari Ortegräfit ro ¡aové del inot
Ilati scrvints-sorv)tatis, ea el qual
cus efecte, la seva d Cmiii fdra erronia : cont a viries, scarcias, ete., responen, en catalli, n;ratic, sea.-ciut, et..
a servitut hauria sie respomire evidentment servitut. Servitud re;pou a s:rviroda-servitudinis, i pertany a la anatema categoria que solitud,
elSítiuiI StO (mateen/N de Jefe/Ido,
fortitudd, altitodo, etC.).
PdS2dint el llatí, con a derluats del
mot sentís, cls dos mote servilus i
serritudo, el eatatä pot triar entra eaviha i servitud. Mentre no admeté !a
d final, la so:a gratia possible era
ser.-itut, que cl rnateix podia respondre
a l'un que a ealtre d'aquells dos lunes
litnils (Cons s'e3devé amb el mot espanyol servitud). Perä del momea% que
el català restableix en fi de mot la d
etiniológita, l'ehistencia en Itati dels
des teme scrvitas i servi!ude f.t pestibies eij eetale les dime grafies Let..

Cap avantatge no ti
hauria a adoptarles totes dues, que
145111 i ,tervihui.

per altra banda serien perfectament
liontólones; 1, pecats a escolla entre
les dueS, es dona le preferencia a la
segona per la consideració que la cätegoria deis derlvats ce bel es ineomp•rablement mis dönibrosa que la deis
derivats en int, servi:ad no resultant,
d'altre paft, sense parió en les Ilengasa inodernes, pu:x que. si l'italià
diu servitA (da semitus), el francis
i l'anales chute sert)tude (de scri •ifeio).
La gratia .tert . itud és, ¿enes, perfitoement legitima, i cerera triée servitat serle tamb g admisible, no Si
cap raó per qJ,uit cop edoptada
aquella, la canyl.Csarts ara per aquetta.

P. Faba

LBS ELECCIONS A FALSETGANbESA
Dues condidatures littiten en aquest
distrkte "provincial": la de coalició
regionalista-cociquista, formada pel
senyors Compte, Serres i Gich, i la de
coalició republicana, formada pels nacionalistes republicans senyor Llora
i Nogues i pel lerrourista scnyor Soiones.
Als mies d'aquest districte que ens
pregunten quina ha cris:ser llor ocatud, els recordaran que les normcs
crAccó Catalana aconsallen de votar,
ce rasos d'aquesta naturalesa, els candidats mis nacionalistes.
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L1 Moca impessill

En les discussions sobre lea- rente al mittag, dirigint - se al
devenidor del sieterna sovietis- Paee Kraetutzke li Va dir: "El
ta a Rússia s'oblida gairebé que ves voleu fer no es res mes
sempre de arenare en eenelde- que la formaei6 d'un sindicat
ració un factor de malta irn- de la olerecia". Tstnenatele es
portäncia: l'actitutl de nesgle- alee En el) qie • es p alomita a
l'orgertitzaoló, 1 . "Esgliela Visia davant els soviets liem parla, verameht, de la irritació cale va" eedevirtdre, i fet, un
sindicat.
En eci que ets refereix
determinats decrete i diversos
Sets deis boIxevistes estan pro- al fons idéológie, seiä unta convocant entre la cleresia, 'heme eiliaeló del eristianietne athb
Un t. l'altea conste -,
ACCIO CATAL.4N4 A T'AR. parla lambe de la religiositat boIxevisme,
ereixent en botes les olasses so- tueixen un San pales dele ace
RAGONA
dale de la nació russa, per?, tuale goveenante de Resgia.
¡la quedat installat al t'arree d'Aumolt poi) servint hom va a 1 aTatleu Pe/per
gast, tulrnero II, prieeieet, el Centre
näliei de l'actitud de ¿'església
que a Tarragona han fundar elt addic- mateixa, per be que això preCracbe e.
tes ä &cid Catalana. Esta peaje:lada cieement permetria de donarper al tne.t entrant la irläUgUrrició ofi- nos compte exacta de la g ituecial de ¡'entitat antb jo, in:pon:da
cid en qué es treta actuNiment RANS A
ELD CONDin
atte.
el sistema goeietiStä.
Heu's caí, seise treure ni posar res,
Des del primer de julio: es publicaBfi tin diari de Vatsbvia he
re el setrnseari El Camp de Tarrago- llegit, fa poc, la deserlpeid d'un que Obsa et esetha a Patria Nora, de
na. que tfttdra terl ärsple tarad& co- mitin' ebne-emat pet discutir ea Vate-lacia:
"El senyor Castrovido, Derlaat do
marcal.
qiiesti6 da Peeglésia: "El miSaben: etre els Patrioles tarragottine
ting te 11õe en un teatro. L'en- nacionallene, emixa llistar sen plotreues i incomprensións ese
residents o Barcelona tí propasen de trada mista tan mllió de rubles. ma pet
tontribnir d'ab donados de (libres a Entrene, El tele AA tirat avale panyoles. Ele ¿a tal heme que veld
la 10,74c:cid da la Bibilateca del Cht• EI públle pe° nembres. Per les cordial per a Cameefire, que eroclai
tre d'Acció Cate/una di Tarragona.
llottee es veteen les cabelleras ma ce:instante/te la nava fileade
de les enttinenoiää eeleeiesti- valiste, que elegeix la totrapinyia dEn.
ENCAR.4 LA LLEI DE
que. tina campanada. Puja el Maciä, parque aqueou 11 tembia Cl nada
EISDICGIONS
tió. Al faig de Ceecetiari hi ha &nace i federal& de teste.
tina taula. Al darrera un ee- pesó, is el primer que Ata arat
Per it dandi, dijous, Iiha atuses ya)
públicarneet eeparatista i no sabana que
noveinent el Cansen de guerra 011e ha nyor amb tene tohbala Vermella
melt Harte. A la dreta d'aelueet pensare de laraistad que li brizedsa ¡lede fallar la cause seguida seions la
senyer tift sacerdot eorpalent, gues equerristts espanyola.
llei de jurisdiecians contra el regidor
'Ele initints racials no ptadón estar
d'a4ttest Aiontament Es Manuel Car- de mitjana eetaturä, barba liare
amagats en el seneor Castrovido. A
resto Farmi.atterb i els dibuitauts ea, ärnh una cadena d'Oe das
pesar del sets federalismo sera una anisenyors Miquel Cardona i loan Gols; mera el pit aqueo és el pamadversió feudiesima per l'obra de cafel sepia deliele d'injeíries encaber. re leraenitzki, president
que ea rellane le Maneo,
tes a reréreit eiseb motín d'une dibui- )-Eseléela viva". A l'esquerra talanització
meneare I ti Ii del aquesta mino contas ruN/Trui3 rs e/ setos...Usan nactotte. deisqüeet séhyOr tea tan sacardat jove, esprineatxat, ascetie, cessió que es fea a Catalunya, 3 ús de
lista "L'Estevet.".
set altre que educar
La personaiitat d'un dels processats tat vestit de negree gense cap la qual no podia
adornament --e el sacerdot lea novelles generaciema en limar a
fa que sigla esperat abUCit Canse:
Uviedeneki—. .e rostat de la ?t'Aria catalana, cal creure que te
hagi
ami) gran etpettació i Inee
gran nembra d'alvocats i paRacs trae reseenari seuen, eh bailes, chmeatia mai el seu vot permite es te - .
aquells q ue han de prendre part eórteguen ele drets necia:Lile dele Dots tilsPasen ä
en el debat, a l'altre ele dele- bles ibCrics, dilas o jora d'una airrpla
Estan Mearregets de les defenses,
seerelnri de la tin;,5 furUico Cata- gate de la faMo g a l'ecce,. que federació.
tee Opinions Ilse el senycr taastrotaca, senyor Ya.sf creer: ¡'ex -regidor ven a prendre apunta medt, fivide té sólare els política i eseeipters
&dignes".
senyor !ovar i el Presiden, de VANque
contix, no es pederi tindre en comp.
El jove g acerelet Suelte, es
difWG itir;serucfbleiö Legistacid
d'aquesta dotad, N'Oriol Aeguera de el primer de parlar. NO haga te. El sere-or Castrovido pa:ele pena
OH/ l'església hä perdut la in- mica del mal que el perla a admirar
SOfri.
Lerroux, a dir que l'imbécil d/En
Lacte se celebrase) a la ,Sala fc Jus- fluencia que baria titiget decitach és heredó I que Et1 Feeea-Ribes
ticia deis quarters de Roger de Llíria, theht lee marese ge Aqeesta per- té autoritat per definir leo qüestiant
du;, perb, mit és !tal; irreperaantb entrada fel correr da Sicilia, mileie. Per tanviar la eiluaei,5, del nado:taliste>.
men, 02, it les desi del metí.
"Ne/ 'salen seguir el comentani del
refotmee. A e'epoca teacas article perque frarimmant el soL'.42'ENECI /TACIMMLIS- tieta l'eselésia ha e g tat un
teuneent polític. Ceetinat a sos- reo? Cesteoeide ne sap el cree iii eeciet.
DA VERDA,GUER
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teñir el tren. Aieb ha atabal i Les centrad/celo/es devegades estan
La Joventut Nacionalista Obrera del riet hä do terna: Mal Mes, L'ee- un mateix paragraf. Pereanes que mes
Poblet (secció craystest .4tenetf, volent gleeia no snia d'oposar al bel- amuct apareixen cona mamades per
honorar degodernent patrici eevieme, peeó tatuen rió l'ha
unes línics uva!! stän gaireb g inMOS-Ült Pau Claris i en con:mea:orade servir. Els prineipis del hül- tultädes. Es un hörne ene no sap per
cid .1)1 Corpus de Sang, eco organit.
eviArne tee es eöntradiuen pas en ee i que malgaat ter, vha la trae
zas 115e7 aI passat dijaus, un gran !es- aenb l'Evaügell, del qual el deteclee e/mala-eta de l'unitarisme."
tival pairidtic, en el qua t iokabo- pitaliame este molt mes aParIrren leer peo definitire(
raros desintcressadantent els principals tat.
ele:wats del quede° escénico de la faDespea d'aquest orador ha
Oil, un bon estol de ¡oyes i damiselles,
parlat el peesident de lEsgidMenk ctIn
que amb diversos instrurnents ferm sia Viva, pee definit les refüe- Dos Indils pislt13 co
les delicias del nottibr4s Pfiblic; ¿'Es- Mes que noea Eeglésiä te
als emplees i rün 1375 11; grg s hart da Daisaires Verdeguea-, que denla iiitenció denteeduie. En el
sa curasen:cal una tanda de bcllets po- primer pie d'aauretes referbee
dg
g e g ries d'u!i
pulars cataions sota l'encartada direcl'alliberament
da
s‘lii
trabe
iltilä
c)3 del sed tnestre En 1 Salas, i dis- ltegiesin da le doniinazi g dels
tingite oradora. Aquests joresl 1 lose> reengee. Fine ara, a elessia,
Londres, G.—Dos hornee al
Elles, .11,..red L'ongart, F. Grat: 1 Roa. feléS res niongei podien deeeetnete que pdtteVen Puteohno cld
.9rmand Carabin i Llufs rlytnatni i
penyar les funcione do babes. Seldats de l'Estat Ilture, pene.
D, r an i• A/besa. Fe ,"1.9 WIS ello bri• Ele eefórmadóre delimiten ene traren a uni bar/e de Dublin, atnei
llana putrlaments; de cofre raditalfsnaeant el personal amb Hure
äqueetes funcione siguirt
sint, p:rü sensuts l'oran mil eetaureeeelvere. Ele emeeete acenser,
ceesibles el elergat hIede, eixie
des.
guiren apoderar-sa de la sumei
ea, ale secerdots que tenen
Miele
el
President
de
fite
: 1 ea9d
dret de tieeät-se. "L'esgleeiä= de 1.375 Iliures—Radio.
aro), u» bree dio el eresideot
alt, sanyor I.
eXerceiY a la
—
rarlanient remerriement i encerat- 1:unieta.t un pape; 'vid; ee just,
j'angra Per a lote els caleleas, amb donee, que daVaiit eme no hi
a Europa
La
tal de Perseverar en el cutei eatprh
estIguin col-loe:ate els individus
per a / l ancean:nit de la Petria.
preeldent
dad
Govern bebe
El
que s'han allunyat do la vida i
Ultra això tänle, 11: 1' . Stz,nley Oaldwin,
la
comprenen.
ja
na
"LA
EL CRUP Celieleet
el postulat del celibat do la fet declaracions a un periodis-:
BARRICADA"
itlereeia euperier corietittlex te francas, afIrmant que no hr.
hacha cap rase per témer que
Apresta essotiació ¡la acordat fron- t'ea ofensa a la dona". Una altea reforma molt itnportatit que Franca, i Aeglaterra no oontle
die Part en la Baile electoral prope1-Esseleg ia 'Visa" penan d'in- nuezeln unedes. El mes Impere
3 , a favor da candidat de la Uniú
trOduira ea la • reorganització tant que ha dlt, però, és qua
Caraladsta i recomenal per Acció Caale( com hacia resolt satisface
talana, E. f Grant i Sala, el qual es econòmica. Ea "Calza Come",
tertament la qilastió del deute
da la Mett principal d'aquella
presentid a lo Huila pel 11k-telele de Vireorg,afatzació. nona trucha do brItenic ala EE. UU., tanha piefrattea-Iguelfula.
fer desapareixer la dependen- na confiança en resoldee Cl proTästtbd eitd orgenitrant rin
blema de les reparaclons.
d'afirnuici3 taeioUalista a Molins di elá en que és triebeh actual.
Avoi lord Curzon t'are doctasacerdote davent PIS racione
Rei per al dia r7 del corren:, en el meta
a la Oambra don apees
patimquiens rice 1 de fer pujar
d2fi,11 parlaran els senyors García, Laexpose.nt el punt da viela brq.
torre, V. Vida!, Mangar:, doctor IrOft- el prestigt de 4re elereeie en la tánlo en Passumpto.
societat.
ia,M. dacio. Riera i Fatal, Roig i
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Pecina i probablemmt el /rayar
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eminente
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míting.
sea
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ala allate, sobro ta que ilnalDel primer discurs horn e/1 des- mea t ha arritet a sin agord amb
LA PROCLAMACIO DE
pren que (fine reeglesia l'asee els Indinstraele.
CANDIDATS A GIRONA
hl ha un moviment 412 löndkiet
La funla provincial del Cene p ra- a conciliar ele principie de /a
Els dolegats relate a Lausareligió amb ele del boletevisme.
day nct candidats a diputats a la 31..nL'altre discute es encara mes na han acordat per unanimitat
ettnun:tat: pel districte de Girona,
eeraeleristle, per tal nona alió qua calla .reeoldro totes Ini
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i re g lIfeSC Albart, - de la U. .1f . i mana l'orador tendeix a fer
les proposlolons
gel d5rtriete d'iNet-littetere43, eti se- desrlfaVaixee la d nIlrliAaeltS de acCept.21,
le-aq uel ati p lo/e/tela ee.leetesti-/ ques respecte de la situaolee junyore !Are Ri21 repeelire,- !caen'
ea i ä proteklf eIS ißteressoe ctlelal dele eutadits gestean/pan I
di Sold. &tete Cardshis i Joaqui:n
eronbinies de In massa del he estat flxada la frontera tarCintó, da !a M. Aen 1(131 Mar;a
netrattton, rertídueltee, i Dimfd Ca- Mergal, .11ixt ho compren lamba 1 ea ternb Europa, qua astil per la
rey:MIS rutes, üne dele «mear- Ifula da: ex:•u.
sanees, d'Aerie Cetelana.
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Vidua de D. Joaquim de Ribo'
ha mort besant la imatge del ben Jesús a 12s 6

• ',n.p"‘...(

Ce&m iiketa

O

COSIT15 (emanen als atrios i coneguts que l'encornanIn
Odu, pel qua! favor els quedaran sempre más agraits.
Camellera, 4 juny de 13.
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itu r usina e x clujer en t ea
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liares de la tarda del diduns 4 oei corrent, als
63 anys d'edat, havent rebut eis Sants Sagra['tenis i Is Benedicció Apostólica

Els qua la ploren: Josep, Ferran, Maria de la
Concepclee (Religiosa Cisterciense), Maria deis Dolors,
Maria de la Merca, Marik del Darme i Assumpta; flll poinies Adelina Ile Baile, Albert Cortey, Josep Pord, nets
germà Joan, i germana politica Concepc45 Mata, nebots
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Per virlut de les 11 0 ce: 30 i celebrades al Catlegi d'Advecats per a Feteedio de arrecs dc la iluir.a de go-

LE
dc l'hospital de la Santa Creo. GOLA. NAS OREL:‘

of.
C:

Passeiz de Gräcid, 83. {n'Id, Tel r lan 3274 A•
aariment radical de la fe/1er de l'alè (OEENA:.
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LA PUBLICITAT

LA QUESTIO DE LES REPARACIONS

WINC10113 del

c3p Geyeril brikic Mri
del

11 "gin" hric t CO1113 g il lu g re el ¡Mima hui 01 tema argts
hura la MI
a Id CiilArd i1 Lerd3
hura
aitmany ha Lial es len de la
wea, 5.-"Le Petit Paula/en priblioinenta deelaraelorm que bit tel
o corresponsal a. Londres el pri jriair!re XI:. Baldivin respecte del
'rae de les reperseions:
cc. es comprendra. reo puc de bell
'altear les soluciona precises
pedrea donar-se ala problemet &p
quals Fri ea i Amilaterra hau-ode
¡gibar a entendre's. Espera trabar
, resol de parlar sobre Valer amb
ystres ortilegues frita/esos. Crldarel
•;atenci n cobre dos punta: "En
llee creo que per dificil que
e/ problema de leo reparacions o
,.auoutia dele pi-oh/emes Instare
ic<aparia de la Ruhr, co chi cap
-te del qual no yuguin Auglater.
I Franca trobar tea terreny d'intcli ajustar la una a raltra llar
politifa. En segon b vull que
Ap ile francés Malea que incubé
mol la Importare-la del probiej, je seguretat de Franca i Ile/gique tenia un gran cissig d'aidar
si. lució que garautitai en l'eade_:' 01 mauteninisnt d'e la pau eue.
llz7ul la !oil Fhlvern passat da
reseldre la delicada
;feote arghearnerkl A cundid()
feeetre amh el matern esperit lee
#00t1f europeos arma:melar en cusp..n, vefr per qiiC co Sea/ d'arribar
e a resoldreles."-Italio.
rOSSIBLE QUE EL (rOYERN
ELES MODIFIQUI DETERMINATS DETALLS DEL PLA DE

m

nErAlucioxs

adres. 5.-En els cesclea nuioritlo es drumenti . existercia d'un ;da
IltiC•C relatiu al pagarueot de les resacien' i el rumor d'un case; en
'M'a d observada fine ara pel Gavera
ef:es rs,pef te de la dita eplearió.
L, p:rrablo. però. que clpterminats
br' le ola redactar el gene,. pasear
• ' ›c'e de candifleacjon, mor:vals ;,els darme esdeveniments.-11att.

CONVERKES FRANCOLES PERSONALI'raTee FRANCESES QUE HI
PRENDRAN PART
Pres. 5. - Ultra ele senyors
varé. de Lasteyrie i Le
luce. prendran part a lee
verses franco-belgues, per
de Frenen: el general Dele, cernendant en cap dele
es aliare del Rin: eta sets Tirard, preeiclent de l'Aleemissie interaliarla dele
"are rhenans; PePretti dea Seca. director d'Aselimptes
al minieteri d'Afees ege
rizara. : Dreaud, director de
tslreen ist roe te, franco-belga
terocate rils dele territoris
Guillaume. director
ii reinee, 1 Deseas. inspector de
reeneee.-Radio.
E. SENVOR POINCARE CAP A
DRUSSEL.LES
B:esselles. 5. - El eenyor
rencare arribar demä el mala leesla ciutat, A la tarda es
eleärarä una conferencia al
tersteri d'Afees estrangers.
Al v e spre el senyor Poinearé
Arnar a Parts,--Radio.
te NOVA NOTA ALEMANYA
Eeilp ,5.-La neva nota alena.
es sera lliurada als aleta cl d:jous
1 ti divendres, tot el mes tard.-Ha-

t'llA NOTA OFICIOSA ALEMANYA
Bulla 5.-Ha estat publicada una
St oficiosa, per la qual es desment
en la preposició alemanya Se
nti únicament la reunió d'una conteca
Ea rape dels partits burgesos d'A-e han decidir guata serà llur
mtiva davant la dita prormbte reparacions.-Havas.
i. G í tVERN DEL REICH HA
B RiFIAT A UN ACORD RES?TE LA NOVA NOTA
$ PUTS BAS1CS DE LA MATEIXA
aerlin. 5. - Finalmcnr 51a pogut
elnr a un acord respec:e de la coya
cze adreçarà als aliats el Goccl
Alaesta neta esta basada en el pagi77.,:rt de determinades anualitats
ti tila s'evita de t'izar can quan tu concreta. epa] a oferta per al paillent de les reparadora.
la nota sera tramesa malt aviat
4 Caverna interessats.
els periòdics en la dita no1,.'.ti,Drisen detalla relatius a la presa
que haurà d'efectuar l'econoe
ilernam,a, i es fa l'oferta del; initt
2ts c orresponents a les Duancs i
itrrocarrils.
Pitul ment et proposa la creació d'un
4mtl ar bitral, en el qual Alema„e
l!' estar:a representada amb igual
"Qac les altres potencies.
finalitat d'ames tribunal re glen la deternenació de la capad lesre s tacions alerranyes.4na
PLA TE NDENCIA A LA SUBMISSIO
Llares , 5.-Telegraften de p us-

sa ilota

seldorf a/ *Daily Mail" dient que algatas ccntenars de minaires de la zona ocupada han acatas el reglament
que prescrita una autorització per retirar carbó de la boca-mina.
Actualment mis de sis mil ferroviaria alemanys treballen a lea ordrcs de l'Administracid francesa de
ferrocarrits, transportan:, diariament
as-tuesta trena boa nombre de viatgers
alemanys.
Són tumbé moltes les Municipalitats que tramen de constituir torees
de policia segons el reglament estatuit sobre el particular-Hayas.
CONTINUA L'AGITACIO A LA
REGIO NO OCUPADA
EL GOVERN ALEMANY EMPRA TOTS ELS MITJANS PER
IMPEDIR QUE ELS FERROVIARIS TORNIN AL TREBALL
ELS BURGESOS BEL.LICOSOS
Dusseldorf, 5.-Continua ragitació
vaguista a la regió no ocupada de la
Ruhr.
A la Ruhr ocupada el treball s'ha
reprès amb calma. excepte la població dauto- protecció burgesa. que cada dia es mostra més beLlicoaa, els
nembres de la qual, armats amb
matraquea, es dediquen constantment
a molestar els transeunts.
Es tern que es producirla disturbis entre les milicies proletäria i nacionalista.
Els Ajuntaments ce donen pressa
en organitzar la policia municipal,
amb robjecte de contrarrestar du
maneigs dels comunistes.
El Govern alemany, per altra
banda, empro tots els mitjans que
estan al seu abast per tal d'impedir
que els ferroviaria tornin al treball.Hayas.
EL MARESCAL PETAIN A
DUSSELDORF
Dusseldorf, 5.-Ha arribat en autor/lábil el marescal Petain, el qual
ha pasan revista a les tropes. Denla
ass: istirä al concurs hipic, que durauna quants
LES SESSIONS DEL
REICHSTAG
París .5.-Cemuniquen dis de
Rerlin que el Reichstag repondrä arta, les seves sessions.Hayas.
EN ELS CERCLES POLITICS
ALEMANYS ES CONEJA EN
L'EXIT DE LES NOVES
PROPOSICIONS
Berlín. 5.-En els cercles políales es té molta esperança en
las noves proposicions alemanyes, les quals es creu que lindran l'ajut d'Anglaterra.-Ra-

dio

tant discnrs fixant el criteri del
Goeern sobre aguaste qüestió.
DESTURBIS A LEIPZIG
CAFES SAQUEJATS
Leipzig, 5. - El acose treball han
Snqtadjat o: mobiliari d'alguns cafés
ekgants d'aquesta ciutat Ere canseqiiétecia, los botigues han tancat llurs
portes al públic-Havas.
COMERCIAN DETINGUT,
ALLIBERAT
París. 5. - Comuniquen de Berlín
a "Le Journal" que ha estat posat en
libertat tra comercia:ir francés que
fcia dos meses que era a la presú. a
conseqüència d'haver-lo acusas falsament despionatge das individua de la
policia aletnanya.-Havas.
AVIADORS FRANCESOS
DETINGUIS A ALEMANYA
Essen, 5. - Comunica aAgencia
Wrief que un avió franees caigué en
territori no ocupar pels aliats. essent
deslomas els seus ocupants per les autorizase alemanyee.,--{asas.
VN TRAIDOR DESESPERAT
Múnic, 5. - S'ha penjat a la
sera re frita el cap d'orquesten
senyor Machaus, que eslava
complicat en un procee d'alta
trnield i compticital amb elemente estrangere.-Ilavas.
ELS 013-RERS DF, COLONIA
Colònia, 5. - Fas obrers celebraren alije una reunid acordant reprendre avni el Ireball.
Aquest mal( els obrero no
han anal a treballar com s'halea ordenat, allegant que la decisió presa ah;r en eeementada
reunió estä mancada de torea
per tal com al dit aale hi assistiren comptals obrers que no
poden irrogar-se per tant la
repreeentació de -la classe.
SOBRE EL VIATGE DE MR.
BALDWIN
Londres, 5.-Amb tot i haverse desmentit oficialment, va
prenent cos el rumor que el
primer ministre britänis Mr.
Stanley Baldeen efectuaria dintre de poc un vialge al Continent.
En certs cercles polttics i diplomättes es preté que el primer ministra desitja tornar a
l'antiga política cornil i que escollirà per traslladar-se a Parts el moment en quä stefectu'in
les conver g es franen-belg,ues o
poc despees d'aquestes.-Radio.

ELS SOGTALISTES DE LES REGIONS OCUPADES EXPULSEN UN ARTICLE DE "LA LIDER:
TE" COMENTAM• LES RELAEL CAP DEL PARTIT
CIONS FRANCO -ANGLESES
Dueseldorf, 5.-El parta sooiabsta ha celebrat una reunid ATACA LA 130LITICA ESTRANGERA DE MR. DALDWIN
a la qual han assistil delegaParara 5.-El peribelic "La Licions de nombroses poblacions
de les regions ocupa-les. La reu- berté" publica un article conid tinguó par abisele estudiar mentant les relacions francol'informe del Ministre de l'Inte- angleses. Dirigeix alees contra
13aldsvin. el qual. din, ha demosroe p obre la conducta seguida
trat gran inhabililat en la polípel president del partit Groeztica estrangera fins al pool que
ner el qual ha mamila a Berlín l'abandona deixant-la eneornainformes inexactes p obre la si- nada a les gestions personals
tuaci6 a las reglons ocupades. de lord Cureon.
Se sap que Groezner organitzà
Anda alza les relacions frana Dueseldoef reunions a les co-britäniques han sortit perquateno assistiren mai cus so- judicades, puix Anglaterra secialistes però que en canvi es gueix acide el procediment de
veien molt animades pela e6tususcitar qüestions seeunderies
dinis pangermartistas. En aca- decantant-se de la qfiestió prinbar les diles reunions s'orga- cipal, que es la del frutal Unie
nitzaven manIfestacions de ca- dels aliats davant d'Alemanya.
rIteler francament reacconari en Entre lord Robert Cecil i Curles guate s'hi barrejava Groez- zon nosaltres sortirn perjudicats. S'ha suseitat la qüestiú de
riera
Tänger, que ee, una qüestlia que
Els reunes decidiren per unanimitt Groezner del es fa sortee de tant en lani per
obtenir determinals resultate.
partit socialista.
ta/oVhS pmr les auorilats franco- Sabem quo en aquest afer els
eee deis territoMs ocupais. - anglesos rebulgen la tesi francesa, que aquesta qüestió ha
Radlo.
EXPELSIO DE 'SRES FUNCIO- d'ésser traelaila al maleix lenipe
que la d'Egipte corn a compenNARIS
sació per Fran d
- a. Anglaterra„
e jdre, 5.-(Rbevania).-A conse
diu, que no deu res a ningil a
dila artes de aabotatge re--aiencl
Egipte 1 que per tant no ha de
eentin e nt eumecom. crenIsslei In- donar enropte de la seva garsliö.
teraliada le ord enas l'espulei6 de tres
Robert Coeli seguint el rnateia
funelnieris alemanes.
procediment ha suscitat la
L'ordre ha tatas cumplimentada tot , qtleStial del Sarre.-Radio.
.egUit.-fluras.

SACIONALISTES I SOCIAIJSTES : LA QUESTIO DEL DESARMAUNA COL.Liele,
MENT
Nuremberg, 5. -- Els necionalistes
Ginebra, 5.-La Comissió
han envuit un lor al on so celebroca
/a Socielet de NatliOna que enune reunió de serialietes. Die les coifitere en la Omitió del desernia_
siena que tinguereu Use han resultas
ment, ha acto/alud una propoelalguns teritallavas.
ció preeenlada pel coronel leanVAGA 3 BERLIN
cee fenyar Requin.
En ella se e/II-licita del Can>Ala, 5.-Ele emplease del Mettmsen que examini la
pellta berlinés elan dederat eu vega.
d'invitar ele Governs que lin.
gueren representad/5 en la ConEL GOVERN ANGLES 1 EL
ferencia Naval da Washington,
PROBLEMA DE LES REPARA- que comuniquin litira reporte
CIONS :: LORD ClelIZON EARA als perits que entenen en la
AVUI DECLARAC1ONS
qüestió de la guerra química.
Londres, 5.-El Govern celeS'acorde lambe dentellar al
brar:a deniä una retinto per udll Coneell que invill ele Estafe no
par-ee dee problema de les re- perianyents a la Sociriat a deparacions.
elevar en quina forma Obten
Després de la reunió Lord diepoeats a cooperar ami) la
CuraOn Loira a la Carrilera dele Societat de NACi0i13 en la qüesLora en pronunciare tan =por. tió del deearinament.-Havas:
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det l amil enaler ia l re- Ela Esial reu:11 la [elche tle La Cimbra acuda ralli- Es Lords elidi g11 el hitt
pta gl no free da!
15 gallees j1,1
lldemllital a la y ar del
thme" dels IIISMSOS
kiull rota*
efriiijors a
MhiSill
M. ilerr o! 1
Si'. Wiles
Turffila
feriar
Eme
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Un telegrama de Varsbsta
Una el text do la important declarada) Regida pel nao president del Consell pnlones Vi de
juny..& prcmasii de la polftica
exterior, el eenyor Wilos constata sobretot que/ els nigerias
m h Franea s'han estrenynt, mes encara d'un quant
temps erice essent-ne una bella.
pepeeeeia el recent viatge a Po}tenia del mariscal Foch. També
entre Anglaterra i Polbnia les
relacione es desenrottlen ntolt
fiavorablement. Arnb Una, no
enramen t hi ha sentimente comuno, arte tambe inferessos
poliliee i ecenernics estor/saetee et Govern polones a per g egu/e un Inés gran arostameni
amb els Estala velns. Romania,
i associades. sobeetei amb
gica, el Japó i l'America.
senyor Wilos insisleix en la
neeessitat d'una entesa estreta
amb els Estale v e ins. Romänia.
Deanslevia i Terrostovnquia i
tamb4 arria el, Estats
eonsolidant aisf una pau durable i forman/ un esent
g in contra tota vellriled de revenia. En Ç o ri tTP es refereix
a Alemanya i Bisoja. el president entones s'expressä aixf:
dr mantenir relaeions de bon vrinalg.e amb .1Iemanya, asteria decidits a detenerle sense cedir 10 l allA que da
en poder p ostre, no solarnenl
p obre la bese del trecta? de
Vereallee, ano lamba sobre la
.1A) no g tro g drele hisllarics
nacionals i m o rals. M'anta deeHÿa eineerament !a realitzarió
de tots rete punta tractat (le
pan concites emb Rússie. Die5 n rrldlrn A nt p l Hotiern entitittia s'y/yoga a Fe:t.-tea/ció de lee
SPVCP ohligneions I, nrnb artep
que trasbalsen la consciencia
d p lot el nuera resieteix tot
t'efe/rç fet p e r nneallres o pele
goveres :tulles per entrar amh
Rüssia pel ramt de les relarlons
normals, sota un eunt da vis!zn
polffic."
El prealdenl Wthaa expressa
desprAs que Lituhnia comprendrn que el set, intert. s vital A.
d'orieniar-so del rostat de Pailònia respecte a peilltica interior utrn que no es ronsidera
un gabinel de parla. el Gevern
esse g urarä l 'andre i Is leanquillitat neerissäries por ass,geenr el rie g enrolllarnenl normal (le
Reptiblica pieloneea.
Ni trilerarä cap organitració
Hiera! que vulcui res/liare ele
prohlemes riel cenit de la fercn,
rinderenrä lee finances, eglendrä
refriere/es ag reries i desenratIlarn In Irgi g.lariG obrera i partieulnement les assegurances
morials.
Realmena Polbniu, per completar la eran ennetitnefie ne_
neeessita l'ajut de tete el3 EillIn t s ene han eenrribun a le
va eenstitueid. Emee les difirnItatsi actuals que 0 5 presenten al Govern polonr. s. la indo
im p ortant As la errada e la
eliere de DanIzie pelo
alemanys. A la vegada i a la
pern velunlat dele Soviets per
l'exarneld del traciat d Riza
i In de Litiaänia en aptlear
derieions de la Secietni de lee
Naeiene en co que es referefie
a l'atribució del I1'erita/1. i de
Wilna; tambe hi ha alguns
eanfllefos d'entre secundad a
prophsil d'alguns robles aituals a la frontera da TxecosInväqula.
Un telegrama tramäs havia
donat a entendre que l'escissió
del parlil populista era, com
dignerem en la nostra darrera
nola sobre Polònia. ile quaranta rnembres. No In ha res d'alSG/1 nomds 14 'nombres els
dissidents.

Lausana, 5.-Els delegats han aprovat les proposicions turques relatives
a les garanties judicials a favor dels
estrangers residents a Turquja. Aixi,
danc o . aquests, en cas d'ésser detinguts o Melosos en un procés podran
reclamar a lloro cònsols respectius.
S'ha decidir també que la frontera
europea anda Turquia la constimirà
cl riu Maritza.
Els aliats han ratificat les mesures
adoptades per Eurs representants a
Constanhnoble denää del 3o d'octubre
de res8.-Havas.
LA SITUACIO DE LA CONFERENCIA SEGUEIX ESSENT ESTACIONARIA
Lausana 5. - La situació segneix
mosteant urt caActer purarnent estacionari.
En la sessió d'aqueas metí. destinada a prosscguir restudi de les doncel5V:tila als catrangera a Turquia el cap
ale la delegació otomana. senyor lames paixà. continuä Isneutant-se de
la seca incompetencia i es declarà impratent àdhuc per donar el sea assers
t:ment als prineips cfirectnus (me et
aleta voten irscriure en el Tractat
reipecte de Fassurrpte.
Aixi mateix !egucix en suspens la
qüestra relativa al pagament deis tupans.-Havas.
CAL QUE LA CONFERENCIA
.raCAI(I AQL:ESTA SETMANA
Lausana, 5. - Els altars 'nan demanat unatinnement i pública as.-. cap de
Den:gachí otomana Ismet paistä que
procuri que /a Conferencia pugui acabar els seus treballs a últims de setMatte reacrient les Ultimes dificil:finta
que ineden per vencer.
Acordaren niel mateix portar da-art del pie de la Conferencia la
deSlié). considerada en són conjunt,
ale bes concessions estrangeres a Tm-

-O-

-O-

Flirts, 5.-0u:rabea dels Diputats.
En obrir-se la seasina la Cambra rota Facord d'impreasin i afficAnge 'lela
¿lar-tiraos pronunciats el din primer de
l a-cual pel icader radical serrar /ferriot i pol Brousse, cls qua!a
anatematitzaren els atemptats comeson
l'altre dia contra dos diputara i un
oc -diputat, pels eanerdots da rol. El prime , s'aprova per 2S0 rets contra 213 i
el segon per 520 contra 4-1.
La Cambra aprora a contInuacid
1. .ili cke.ge del discutir del ministre de
l'Interior (que anunciara lee mesures
adoptades anib °casi(' d'aquests atemp.
tate) per 378 vots contra .1.-Ilavas.

Londres, 5.-La Cimbra dele Loses
ha aprovat en segona lectura la lid
crindemnitat culmine al ministre de
l'Interior de lee reapousabIlltate que
peluda tenir per les recente deportaclima que practica.-13av5.5.
L'AVIADOR LARK.Elt EN UN PETIT AVIO DE 5 a 3 CAVALLS
COBREIX 14 QUILOMETRES EN
MUJA 110RA
Londres, 5.-A Lympne, l'aviador
Banker. en un petit aria pro-seit d'un
natur de clac a tres ra yan', efeleun.
ahlr na vol d'una durada de 30 miente, cerreta en determinare moments
una velocitat de 7 Oquilemetree per
Sera. Cobrf una distancia de 01 nadómetres amh un Cono. = d'easé nda que
no arribe a quatre litro
L'AGRICULTURA ANGLESA
Londres, 5.-La Cumbre. dels Corlan; ha adoptat en eczema lectura la
hiel de sw:eas a l'Agricultura.-Ilavas.

EiN ALTLE DEIS ACHIESSORS AL
DIPPTAT SAiINIER DETINGUT
Parta, 5.-11a estar detingut un estudiant anomenat Ilug Devele, rocanegat cona a un dele autora de l'acressi6 contra ei diputas Sagnier.-Ilavas.
L'ASSEMBLEA GENERAL DE
PRODUCTORS DE S4LITRE A
SANTIAGO DE XILE
Santiago de Xile. 5.-L'Assemblea
general de productora de salitre ha
decidit de continuar la uns' fins el
juny (le 1924, amb l'objecte que les
vendes les efectui un sol organisme.
-Hayas.

que.

Aquesta qüestió era objecte de riegodations distestes a Angora entre representants de societats estrangeres i
del Govern turc, pero ocom que aquestes converses s'estan prollongant serse que co ,,egi cap solució favorable,
Osa mego/ recessari que la Conferencia Ial intervingui per a la rceolució
def initiva
Els turca han desistit de les demandes que tenien fernmeades s obre les
eles Adacale al Danubi. concedint-se'15
en canvi la IFa Merken que està sin iada a l'entrada del; Dardanels. Hayas.
Lansana. 5. - Sass egura que a la
sesiej d'ahir a
tarda els aliare areParen Isrort naba que fea ande ella
le manera que la conferencia
alvesta setmana Li manifestaren
oue el pum a que han arriba? les ne-

FEIXISTES I COMUNISTES A
TRIESTE :: MORTS I FERITS
Roma, 5. - "L'Epoca" pub.ica un
telegrama de Trieste dient que canee
comunistes mataren un feixista.
Afegeix el periedic que a la carretera de Cacciatore hi llague una coll i.
ció amb els friXi5ttA, intervenint-ha
cts obrers i reauhant dos d'amaraisr
feries de graves:t.
gociacions de pau és impossible difeTambé al carrer de Gallinero fou
rir per mes temps les darreres decitrobat el cadáver del cap de la Jovensions i ategeiren que causada gran
decepció que la pass s'ajtornés indefi- • tus ccanunista.-Havas.
nidament per una intransigencia de la
EL PROBLEMA DE FlUliE
delegació turca_
Les Ultimes dificultats d'aguna im- LA DELEGACIO IUCOESLAVA
A ROMA
portància que resten per resoldre són
la errane.ra d'efectuar-se el pagament
Roma. 5. - Es troba a Roma la
deis cupons als tenedora de titols oto- diOrgacid iugoeslava que ha de prenmana; la qüestió de lea concssions ea- dre part als treballa de la Comisaió
parithria per a la solació del probletrangeres a Turquia i l'evacuació de
ma de Fiume. Ha pm ja contacte
Constantinoble.-Radio.
amb la-delegació italiana, pecó els trcELS AFERS FERROVIARIS A
balas n o han començat encara oficialORIENT EN DIFICIL SITUACIO
narrar
Constantioeble, 5.-Les negociacions
Segons les declaracións fetes als periodistes pd senyor Antonievirch mipartieffiarsentre els delegats del Gonistre de Servia a Rema, La delegació
vern d'Angora i eis representants de
les Compauyies ferrovilries estrangeres
del Govern de Belgrad esti animada
del sincer desig d'arribar a sin acord.
han quedat trencades.
r.ecessari per al desentrótliament de
Es considera de molt alitleil 5rduei6
les relaciona entre ambdós paises.la 11.605 dels ferrocarrils francesos
d'Anatblia.-Radio.
Radio.
UN MAJOR GREC MORT PELS
IRREGULARS BU-LGARS
Atenes, 5.-Les torees irregulars belgars mataren el mejor
Pieroutzakas mentre efectuava
un viatga d'inspecció prop de la
frontera greca-búlgara. - Navas.

EL LLIBRE D'EeN JESUITA INCLOS A L'INDEX
Roma, 5. - La Congregació
del Sant Ofici ha declara& inclosa en .l'Index la "Historia Interna Documentada de la Compañia de Jeeile", escrita pel P.
Miguel Mir.-Hasas.
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ACCIO CATALANA
C a nd i datura d e Dip u tes a la Mancomunitat de Catalunya
EI Consell Central d'Acció Catalana proposa als electors de Barcelona compresos en els distriCes II i III provincials la candidatura següent:
DISTRICTE II

LLUIS NICOLAU D'OLWER
HERMENECILD PUIG I SAIS
FERRAN DE SAGARRA I DE SISCAR

DISTRCITE III

MANUEL FOLGUERA I DURAN
LLUIS G. NOGUES I GURRI
PELA! VIDAL DE LLOBATERA

L'ESTAT DE MONSENYOR
DISTRICTE DE VILANOVÁ,SAN T FELIU
Rorna, 5.- 5l Vatici el temen noticies que els bebeevistes permetran
al di reeter de la missi6 pentificis de
socos de Reteje de visitar mnneenyor
Cieplak, que. cona es cabra, is a la
preví de Pele.
Monsenyor Cieplalr sentaba que es
troba ?mis d-bilitat per les graos penalitats que ha sefert i el Vatick crinf i a q ue aviat serä pesat en lliberta'
-Hayas.
ANOLATFRRA 1 RFS.SIA i CAP
A UNA CONCILIACIO
Londres, 5.-La (arrera neta
de Anglaterra al Soviets està
redactada en terrales de conei'AMÓ.
En ella es proposa establir
me/lumen! un acerd, jun qual
alubdós alele es cemphanefin a evitar Iota ciasen tSe naoviment que pogués destruir una
instiluei6 qualsevulla deis dos
palsos.-Havas,

JOSEP M. BASSOLS I IGLESIES
MANUEL MASSO I LLORENS
DISTRICTE DDLOT-PVIGCEFDA

DAMIA CASANOVA I COSTA

DISTRICTE DICUALADA-VILLA FRANCA

Recomanem als nostres amics que votin la candidat ura del senyor
IOSEP GRANT I SALA
Acció Catalan a encomana a l'entusiasme dels seus amics i a la colon-

tat de tots els pa triotes el fer triomfar aquestes candidatures.
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LA PUBLICITAT

LI YAGA DEIA TRANSPORTS
LA SITUACIO DURANT EL DIA.

D'AHIR
El conf/icte segueix en el meteix estat deis dies anteriors no
havent treballat eap obrer al
port ni ales estacions.
Circulären durant tot el dia
d'ateir nombrosos camions custodiats per la torça pública,
destinats al transport de farlnes, carbó i altres articles de
primera necesitat.
Ens els mercats es venien les
fruites i verdures a preus mes
alta que de coetúen degut a l'escasetat que hi havia.
La major part de carboneries
tancades per manca de carlee.
L'ATUR FORÇOS
Per causa de la vaga han hagut de sospendre els treballs
les cases següents:
A Manresa la fàbrica do filatures dels senyors Marquet
arnb 270 obrers.
A Sant Feliu Saserra una febrica de fitats per manca de
seta i a Cardona un altre.
S'anuncia tarnbe que haurän
de fer el mateix, el dia 11, les
fabriques d'En Francesc Perora, Eusebi Bertrand i altres.
Malles fabriques s'han vist
obligarles a reduir els dies de
treball hi hauran de parar per
eomplert ei la situació segueix
com fins ara.
MANIFESTACIONS DEL GOVERNADOR
En conferenciar ahir a la tarda amb els perodistes el governadar els feu les eegüents manifeslacions:
—Ha aprofitat aquet mati per
• fer algunes visites oficials
entre altres el Capità General 1
al Bisbe. De passada he pogut
comprovar com es realitzaven
els serveis de neteja dels carrers i en algun mereat que he
visitat. i he vist que, en aquest
aspecte, la situació ha millorat
molt.
Les estadistiques d'avui demostren també aus eireielen més
carros que els altres dies. molla
d'aquells cense protecció de la
força pública. Altrament
donat compte d'algunes
•
marchares, encara que, -cense im
•ortäncía i sense que he hagin
intervingut els agents de l'autoritat.
He seguit rebent visites de
representants de gremis ele
guate es troben mancats de
Ilers respectius articles, i d'on-

titats productores mancats de
primeres meterles, la escasastat de les quals determina la
para/Raer:tú drel comerç i el tan.
cament de moltes fàbriques.
Estic oeupant-me del problema amb bata cura sohretot de
ço que respecta al cariar) vegetal, havent-se adoptat algunes
mesures que han donat satisfactoria" resultats. Procuraré,

lambe que es normalitzi el pro-.
veirnent d'oli i alcohol.
Respecte a les neseociarions
per a resoldre la vara estic

re-

perant les contestacions que
han de donar-me avui les parts
litigante, que han d'haver-se
reunit aquest matt separadamena Segons les reepostes que
em rlonguin uns i altrea, adoptaré les mesures que em sems
Ele mes procedente.

Tot segueix indecfs ja que es
tracta d'un plet vell i es trena
ffcil eshorrar ressentiments entice. Malgrat cl'aitkö jo erre que
/*urgencia del cas exigeix que
s'nbri rapidament.
Preguntat per un periodista
respecte a les baees que ell ha
proposat per tal d'arribar a un
acerd digne que no seria diseret feries públiques.
• •*
Al vespre digué ala perindastea que no tenia res per dir-noa;
Solament que havia dinat amb
ele senyors que formen la Co-

mfasia de l'Institut rIo Reformas
Socials. amb eis quals va traelar extensament del conflicto.
Com siga que aquests havien
manifestat desitjos de conf e
ele obrera, he cri--renciamh
dat al Comité de vaga el qual
ha estat reunit aquesta tarda
mes de tres hores amb la Cnmi g ala abans dita. Com sigui
que els senyors que formen
aquesta eón gent molt capacitada i entesa amb aquestes questiene socials, han fet els obrers
manifestadores molt oportunes
referents a l'afee que els ha
portal a la vaga.
—Referent a la soluci6 de la
vaaa digué no podía dir res, ja
que la conferancia que havia do
celebrar ahir a la tarda amb ele
patrona lla g ue d'ajornar-se per
causa de trobar-se greument
melena la muller del senyor
Moiins, president de la Federacid Patronal i membre del Comité de patrona. Malgrat
espero poguer saber la conteslacia 'dele patrona de un moment a l'altre.
Un company ii preguntas si
havia arribat a un acord amb
els obrers en algun punt de les
bases i el sepyor Barber res-

pongud que sf, .perb solament
en detalls insignifeants, Nontinuant aquesta mena de Huila
d'estira i arronea per tal d'arribar a una solució en la que no
hi hagi vencedors ni ver/meto.
CONTRA LA 1NVASIO DE LES
MOSQUES
Eles prega l'Institut Municipal
d'Higiene que fern avinent als
veins, que tots el que vagin als
Centres municipals de Desinrecela perquä se'/Is proporcioni . formol, tinguin present
que aquesta materia és liquida
i per tant cal que portin re"
cipients adequats.
LA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES A DOMICILI
Ahir continuaren entrant carros per recollir les escombradies. Ahir aquest servei quedà
gairebé normalitzat del tot.
LA COMISSIO DE L'INSTITUT
DE REFORMES SOCIALS
Ahir, a primera hora de la
tarda, quan els periodistes entraren a visitar el governador,
hi havia al despatx d'aqueet els
membres de PInstitut de Reformes Socials senyors Puyo!,
Isaea i Relingue, els guata han
vingut de Madrid per informar
al Govern de la situació actual
a Barcelona.
Contra el que ha dit la premsa madrilenya, asseguren que
no venen pas a gestionar cap
saludó ni a intervenir en les
temptatives d'arraujament.
LE SENT1TAS BARCELONINES
AL GOVERN
El document Iliurat dialune al senyor Governador civil, perquè el erametes a.: Gavera, per lts entitats bar-

celonines, és el segUent:
"ExclItn. !mayor: Una altea vegada les carperacians de Barcelona hace

d'acudir als Padece púbica ja (mas'

exhaurides llurs esperances en vista
de la inutilitat cranteriors esforço,
per demanar-los que compleixin el datare elemental i sagrat de gevernar-la
cona san governades totes ks abres dateas del neón civilitzat.
Des de fa trenta anys, poc després
de I Exposició Universal. Barcelona es
víctima datemptats terroristes, eue
començaren ama la 'bomba tirada per
Palas contra Martínez Campos i tenguerree ilurs manifestadoras mes espantosament tragiques amb les que forma Ilanesades al Liceu i a la processó
de Santa Maria dea mar. Ele infames instrumente del terror han canviat; Ilurs terribles ofertes, no. Ahir
s'empraren es explasius; avui les
Star; els carrers de Barcelona i els
seus edificis púbitcr. i fías i tot les
sesee 1:ars, han seguit tenyint-se ele
sang duna manera constant, regular,
gairehe metbdica.
"Hom Siria que ha estat decretada
la mort de Barcelona per una monstruosa conspiració de l'odi i de l'enveja, amb la complicitat de la negligeencia, en acure com san implacabannent
censtrarrestats els scus impu sos de
prosperitat per les recrudescenciee dels
crims soeiahs. i cana cstan a laguait
per alegar. en el moment que neixen,
les manifestadoras de la seca vitalitat
les exhibicions deis seus profirieres i
les 5PVC, activitats comercias. Si reamuela de la sentencia no arriba a donar els resultats valguts pels seas
cruels enemics, no és degut certament
ni a la misericòrdia, ni a les traces o
als defalliments en la horrib'e labor,
ni tarnpoc a una acció adequada i xe.loca de govern, sine, a les resm-ves denergie i a les virtuts que atresora la
mutar martín
L'estas de vicaencia aquí imperara
no el coneixen les aares urbse indas,
trials. en tes proporcione ni amb la per.
severalicia ni muta la imperases que te
a Barcelona_ Hi ha, certamen ..., en les
abres grane ciutats, ibises social; i
aspres competencias, penó no rimperi
permanent del terror ni el salvatge i
reciproc extermini ni bandels hostia.
"I l'extirpada d'aquesta úlcera repugnant cts una tasca que incumbeix al
Poder pablic, perquè solament aguces
te els atributs i els instruments indispensables per a la defensa dels Metadans casara tan execrables de:ictee,
sobretot quan aquests són pi-aduces
d'una organització tenebrosa i
se

Barcelona Semana ansiosament des
"Barcelona
de fa meten arases, el compliment dagimes deure elmeental de l'Estas, i ara
insisteix amb vehemencia ert la prei.
cié, perque se li ha agotat la paciencia i no pot sotrir durant mis temps
les abominacions de que és víctima. Si
<as governs no se semen amb capadtat per extirpar-les, doni's a la nostra
ciutat una organització adequada perque siga ella mateixa rencarregada de
realitzar lobra de pau social a qué sé
dret, dotant-la de les facultare i
les prerrega:ives necessärics per ferha; car es cm crian na fer ni deixar
fer el necessari per restalair rimeesi
de la Ilei i l'ordre social tan greument
pertorbar durant tants d'ama.
Si no es vol o no es pot accedir a
tan legítima pretensió, res Corporacions
que subscriuen declaren davant d'Espanya entera que declinen tota responsabilitat per :es conseqüències que fataament hauran de seguir-se per a tots.
"Li ofereixen el testimeni de llar
consideració.
"Barcelona, 4 de Juny de ton.
"Farsea del Traban Nacional. —
Cambra del Comerç i Navegad& —
Cambra Oficial de Indústria. — So-

Camaeres 8 de juny de

SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA
Dia 4 da Jun y da 1923
1,

SITFACIO ATMOSFERICA GENERAL A LES

7 DEL MATI. — (Obeerracione d'Europa, Nord d'A/taca
i PAtlantir, retadas per telrgralia cese, lile):
Les bajaes pressions dominen des del Bältic fin g a Italia, amb dos cen9-ca de mtnima, l'un a Rae i latees a
l'Adriätie. l'As altea pressions co troben a l'Atlentic
Europa occidental. Le depressió de l'Adritic praduein plugrs a Itälia i Tchecslevimula.
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2. ESTAT DET. TEMPS A CATALUNYA A LES
DEL MATI. — (Observacions de la Tarara meteorológica
cate/anca comunicades per reatan):
Cel mig flavo' a tot Catalunya. ab venta moderara del
tercer i quart quadrants. En les &l'eres 24 llores ha plogut a tot Catalunya, excepte al Pallare. La maxima precipitació h estat de 12 millarsetres a 011ana.

5. TEINTS SUPERIORS A BARCELONA. 7a (So ndatges de ratrnLecra
u les del mafia:
Altitud, motees:
250, 500, 1000, 2000, 3009
DIrecció:
NW, W, WSW, wNw, WNW
Velocitat en metrea per segons
7,
14
2, 2,
3,

OBSERVATORI 3IETEOR0LOGIC DE Le l 'NIVERSITAT DE BARCELONA
Horca 'roben: acta . 7, 13, i 18 tares

Baremeire a zero i al nivell de la mar: 7591, 7597, 7610. — Termemetre ser: 169, 198.172. — TermemeIre Muna: 13 8, 164, 14 .4. — Henares lcen t asitu es de sa turacie) : 70, SS, 72. — Direcció del vent: WNW, SW,
ENE. — Velocitat del vent en metree per segun: -1, 5, 7. — Estat del cel nurolea, quasi tapat. — Classe de nacolo e atletas-camelas; camales-nimbas; camelas-nimban
T, apees! are: cal', mea a Iembra
Misma: 20a3. — Menina a 143. — Mínima erran d e seres: 130. — teraunetrica 63. — Temporatura enteja: 174. — Precipitació signase, des de les 7 leeres del dia anterior a les 7 horca del dia de la data:
3. 5 milimrtres. — Recorre g ut del veas en igual temps: 91 guate/letra!.

cietzt Económica Barcelonina d'Azules
del País. — Instala Agrícola Cereal
de Sant Isidre. — Lliga de Defensa.
Industrial i Comercial. — Ateneo Barcelanés. — Reial Circo! Artistic. —
Associació dArquitectes de Catalunya. — Casa d'Amèrica. — Centre de
Cereals, Llegums i els seus derivaba
—Societat "Atraccia de Forasters".—
Societat de Comerciante en Carbó
Mineral. — Associació de Banquers.
—Reial Societat CoOlófils de Catalunva. — Cambra Oficial del Llibre.
—(':entra Moral Instructiu de Gracia.
—Catabre Mercantil. — Assaciacia
d'Hotelers 1 Similars de Catalunya—
Colegí de Procuradora — Collegi de
Veterinaria — Associació d'Indus:dais Electricistes i Anexes de Cata:urna. — Associació de Comerciante
de Maquinaria i accesoria — Associació dc Fabricante de Eariaa. — Associació Patronat de Manufactures de
Pelleteria. — Collegi d'Agents de Deanes. — Collegi de l'Art Major de la
Seda. — Sindicas Agrícola Foment de
la Sericicultura. Espanyola. — Mercas
Lliure de Valora. — Sindicas Professionaa dInclustriaa Flequers. — OrIda Catalä. — Orfeó Gracienc. —
ala:mamen:set dr Fabricants de Teixits. — Cimbra de Corredors de Cotas
— Centre Cotoner. — Aseadada dc Magatze:nistes i Exportadors
de Vins. — Circo' de la Unió Mercantil Hispano-Americana. — Sindicas
General de la Indjstria de Curtas. —
Associació de Censigsnararis. — Sindicat d'Exportadors de Vies. — AseoAssociació Gremial de Drogueria
Productes tau:mica i Farmacèutics.-Associació de Ferreteries al pur mejor i dataR. — Sindicat de Banquero
de Barcelona. — Associació
n e-ere Industriaas. — Centre Industrial
de Catalunya. — Centre Industrial de
Confiteria i Pastisseria. — Associació
Manufacturera de Tcixits i Fibres.—
Federada Nacional de Fabricants de
Pastes per a sopa. — Collegi d'Agents
de NegOCi5. — Circol de Liceu. —
Reial Assoeiacia de Caçadors de Barcelona. — Cercle Eqüestre. — Unió
Industrial Metalúrgica. — Federació
Textil. — Associadó de Navilers del
Mediterrani. — Associació de Vidrieria. — Associació de Fabricante de
Cakat — Associació Gremial de Negociants el Clic. — Associació de Comerciants Importador' i Exportadors.
—Associació de Fabricante de Serrar
i Llaurar fustes — Gremi de Traetanta en Alcohnts i els setas derivats.
—Federació d'Ultramarins. — Ccrcle
d'Ultramarina Queviures i cls setas eimilars. — Foment de les Ar t s Decoratives. — Sindicat de Tractants en
Despedida de Catea — Foment deis
interessos de Sans. — Agrupada de 1
Fabricante le Productes Química -Agrupada> da. Consumidora de Força
Monis E'ectrica de Calrelunya. —
Unió de Contribuients de Sant Andreu de Palomar. — Carnbra de Veneders te Mobles.
EXCM. SR . PRESIDENT DEL
CONSELL DE MINISTRES."
BAN DE L'ALCALDIA. — 1..1.00S
ON S'IlAN DE DIPOSITAR LES
ESCOMBRARIES
L'Alcaldia ha publirat un lean per
districtes en PI qual, desellar de demanar la cooperacie ale seise, es parla, d'acord arnh ei seercei sanbari de
la Mancournmital, de la reeolliaa erescombraries. S'ha fixat per a dipositarles els lbes segilents:
Diatriebe 1.—A la Barcelen e ta, a
tots els encrenments deis earrars; al
roble Nou, a totes les cantonados dele
carrete de Wad-Ras, Llail 1 Pere IV.
DiAtrirto /1.—Barri de la l'amen:
placa Palau i Reforma ; baria ei . Santa María: plaea Palau 1 Reforma;
barra de la Seca: plaea Comercial i
pasaeig de la Indastria cantonada al
carnee ehe Fusina; barri del Pare; era-

rer Pujades cantonada al de Marina;
barri de Sant l'ere: passeig ehrt Sant
Jotas en renercuament de tots ele carrera menys la Ronda de Sant Pene;
barri deis Agonitzauts Reforma, en el
solar del cerner Alt de Sala Pera; barri de la Biblioteca: Reforma, en el solar del carmen de Joaquius Cosea; I arri de Santa Catarina: plaça de Santa
Catarina I Reforma ; baria del Portal
Nou: passeig de Pujadas 1 Indastria,
davant els números 1 1 2, i al solar del
Sala de Sant Joan ntlmero 199; Larri del Bogatell; recree de Meridiana en
l'encreuament de tole elts <erren,.
Di.st rocte 111.—Als soleas de ;a Reforma inanime ala carrera de Cusma!,
Tapineria i Casa de Correus, i a les
places de Palau, Antoni Lepez, Medinacen, Teatro, PI, Rebel, Beta Oriol 1
Catedral.
Diatriete — Tots ela ramfrane
deis carrero de Coello, Cereega, Procenen Valencia, Deputacia i Casa.
Distrirte 1—Portal de Santa Madrona davaut dels terrera Montserrat
Cid; carrer de rEat cantonada al del
Comes del Asalto: carrer Abad-Zafonc
canteada al de Sant Pau : placa Je la
Igualtat; Riera Baila cantoaada al
earrer Tiples cantonada al de Sant
cerrar Amaba cantonada al de la
Lleialtat ; cariar 1.7niö prop de la lernt:
errer Cabanyes cantonada al Parallel;
crrer l'hales cantonada al de Sara Oladuce.
Diatriele — Tots els zenit:ene
deis carrero de Coeli°, Còrsega, Proveeea, Valencia, Diputacid, Sepüleeda, i
en reacreurtmeet deis ele Balines, i
Travessera.
Districte l'II. — Barri priseer de
Sane: placa de la Farga ; barri según:
a la babila de Joseia Llevat (a) Reas;
barri tercer: carrer de Badal aceitar de
can Serra i Balet) ; bar ri g uiar: al
crrer de Badal (solar al costas del raerr at de Sane) ; barri prisas/e de Les
Corts: solar del recree de Galleta a
la Travessera i carzem del cerrar de
Masferrer ; barri segun: darrera de lee
glasia (solar de can Feu): barri tercer :
en un tres del carnea' de Vilamart 1 en
un altre al final del cerrar le Buenos Aires; barri del Parlament : entre
passeig Crea Coberta a prop del Marques Gel Duero; baria de les PedrerPs:
placa del earrer de Pique; kiffi de
l'Angel; solar carrer Corts i Riera do
Magaria i final del carece de Radas;
harri de alegarla: a la bbbila de rala
Feu; barri de la Crea Coberta: al .arrer Tarragona (solar), l' an ea ala-Pu/ab
i Riera de )Jagaria; barrio de la Marina: Arsenal i !a Farola, i 1211 tete els
xamfrans dele carrera de Cersega, Proventa, Valencia, Diputacia, Sepalreda,
Manso i Campo Sagrado.
M'Ariete l'HL—Diagonal entre Claris i Passeig de Gräcla: cerner de Matilde cantonada a la placa de R i ces i
Taulet Bruniquer entre Torrent Vidabel 1 Montmany; Torrent Viílalet entre
Tracesaern i carnee de Ramon i Cajal ; Escorial i placa de Joanich; !tubi entre carrero de v erdi 1 Je la Crea;
Providencia entre plata &vira i p a sseig del Mont ; Santa Clotilde; Mascas
entre Martí i Travessera de Dalt ; ser.
carrero de Saat Joaquirn al del Sol;
meren de Satt Joaquim al del oSI;
Rettern entre Menendez Pelayo i Topad; Camp cantonada a Lanreat Figuerala ; Riera Cassoles camarada el la
Rambla del Prat ; bien), entre Mentaner I Riera; (arree Sei Camp almenament arnb el de Modolell; s'arre!. Dan:Mula encrenaraent amb el :le Cartegena; Batmes des de Travesera a Ma.
risa Cutí esquerra ; Amigó des . 1: Par.
venir a Traveseera carrer Calvet encreuament amh ami, la Traveesert;
Riera C'easoles de ll de Milton a Carolina; Guillem Teil enereuatuent ned,
el carrer Verge de Gracia ; pittea -le la
Torre; Consol entre ele de Verba I
Ballestee.
Districte IX. —('arrer Segre manonada Balata ; Santa Cristina santona-

da a Santa Marta; Joma To r ren; Draga cantonada Sant Andreu; Segaras;
Riera Sant Andreu cantonada a Haseenia i encreuament amb el de Saat
Andreu; Concepcia Arenal almoneda
Ordre; Torrent l'arenada cantonada
Munges; Monges cantonada rubra i
Puig; Eseecia cantonada Nadal; Neopätria cant ernada Set Ildefona; paseeig
Fabra i Pul; cantonada a Neopatria;
Neopätria cantonada Coroleu; Roque.
te, cantonada Sant Narcte; Ilitmon
Baalle tentonada Pedronella; Pt-H5N
cantonada Sant Nimia; Afures-VirgiiiSant Sebastiä, Afores-Garona-Deretar
Sarupons-Portugal cantonada »intima ;
Montlau cantonada P laca Mesadas;
Sara Liada cantonada Mae-tt Molina,
Montlau cantonada Martt Molina; Provenga!, decaer Paeffle; Muntanya-MaLlorca-Poment cantonada Fontuva.
.T.—Carrer Enamorare cantonada al de Rogent : Mallorca diesel
dele 1:terneros 533 i Gasa i a lea cantonas
des dels d'Igualtat h Dos -he Mine; Va!encía clavara dele nemeros 350 l 357;
Consell de Cent davant del flamero 95
i cantonada als números 582 i 009; In.
dependencia davant dels GOO 1 ele;
Alega, davant dels llamemos 293 e 270;
Clot davant carrera de Joan I ! Ter;
carrer Pero la' cantonada al eu Cae.
tillejos t Paasatge Alsiva; carrer
rinn Aguiló cantonada a la carretera
antiga de Valencia i als carrers de Peraleda, Rovira, Lita Juncar i Ami.tat ; en tots els nunfrans dele carrera de Ceello, Cersega i Praeenea.
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CULTURA
A L'ATENEU OBRER DE BARCELONA
Dilluns cincel. dia. II, comentarä a
l'Ateneu Obrcr de Barcelona el curs
d'isnu per als ensenyarnents de Peritatge industrial en les seves especialitats mecanice i electricista.
Queda oberta la matricula a la secretaria de remitan Manteada, 12,
tots els dies ternera de set a nou del
vespre.
MEMORIA DE LA CATEDRA DE
TECNICA ANATOMICA
Sha publicat la "afttnaria" corresponent. als cursos de 1021 a mea, per
1. Cátedra de Técnica Anatamica daga:as ta Facultad de afedicina, de la
que es catedràtic e! Dr. N'Antoni Riera Villares, Professor A. Dr. N'Antoni Riera Cercas, i Director dels ereballs del Meses anatòmic En Joan
Ubiquen Saite,
En aguces document, profussament
illuttrat. s'exposa la malta tasca reatazada durant aquests dos darrers cursos, grades a la qual sha enriquit consideralakment el atesta anatòmic, constituís el primer Museu d'Anatomia
comparada d'Espanya, i creat sen laboratori d'Embicalegia, anea als de
la casada Catedra.
DE L'INSTITUT FEMINAL
Per causes imprevistes queda ajar.
mearla fins el praxim dia t6 del corrent la festa escolar que l'Institut
Feininal tenia assenyalada per a dijous,
dia 7, al Coliseu Pampera.
La Direccia de l'unen Feminal
avisará particularment a les numerases tamales convidades a la testa;
mis ei per la premura del temps alguna persona no ha rebut avíe partidas
lar, es dongui per enterada amb la
present noticia.

LECTURA DE N'AURELI
CAaiPMANY
Al local de la Schob Cantonan de
Sant Just, com s'havia anunciat. tinque lloc, per rerudit folk-lorista N'Aureal Capmany, 'la lectura cementada
de robra d'En Robert Robert ii de
N'Emili Vilanova.
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PALAU DE LA

SOCIAL
EL TIROTEIG D'AHIR MIGDIA

AL CARRER DE LA CADENA. —
AL VESPRE HI BAGUE UN ALTRE FERIT A LA BARRIADA DE
SANT MARTI
Ahir, a !a una de /a tarda, va produir-se una gran alarma ale marero
de la Cadena, Sant Rafel, Beat
Oriol, Sadurní 1 els daquells vallares,
amb motea de sentir-se un gran nombre de treta La gent fular en totes
direccions, tancans-se moltes bosigues i
arribant resporuguimem fins al carrer Nou de la Rallaba i al carrer de
Sant Antoni.
No cal dir que el careen de la Cadena i el de Beat Oriol, que és or;
va desenrodlarase la Iltata, quedaren
deserts, veient-se a la cantonada formada per agriete dos carrera un dele
grups que disparaven contra rattre que
esteva al mig del carrer de la Cadena.
Sima perqué seis acabaren les municione ala que s'agredien o sigui per
rintervenció de la policia, fugiren uns
pel carrer de Beat Oriol cap al de
Robador, perseguits per dos o tres que
no paraven de disparar. Els abres fugiren carrer de la Cadees amunt i
pel carrer de Sant Rafel.
Quan eles que tluitaven hagueren
abandonas el carrer de la Cadena, un
individu de la Cree Roja anorrernat
Josep Giménez i un altre de l'Associació Humanitaria Calatrava, reunir= un acá que gerrtegava en mig d'un
bassal de sang. A pes de traeos van
portar-lo a la casa de socors del cerrar de Barbera, on els encoges li apreciaren una tenida d'arma de foc a havana-braç dret, altra, a la má. i ‚aire a
la regió ialiaca, toses de pronbstic reservas. Li fou extreta la bala d'aguceta darrera ferida.
El pare del noi va anar tot seguís a
la casa de socors, manifestara que el
I1CT1 es dio Enric Izqtaerclo Morera, de
vuit any-s, domiciliat al carrer de la
Cadena, núm ze, i que remisa ferit
melare jugava al carrer amb alares mas
de la seca edat.
Després de practicada la cura durgencia iota portas a casa seca.
En una farmacia del carrer de la
Cadena fou curada tumbé una secasca d'un atesc de nirvis.
Referent a la manera corn va produirase el fet circulen nombroses i
molt diverses vcrsions. Segons una, el
tiroteig fou degut a que dasant de/
núm. aa del carrer de la Cadena
havia asumes cinc individus esperant,
eegons dejen, qae pasases el l'ataña,
per atemptar Contra del), maniobra
que fou vista pels contraríe que les
emprengueren a trets contra aquella
Segons d'ares, qui esperaven
aquells era el President del Sindicat
Ilaure de veguera que viu al mateax
carrer case l'Angel Pestaña.
Un capita del con de Seguretat detingué al carnes de rOan un individu que corria, partant-lo a. la delegadas de les Drassanes. El detingut es
diu Josep Martínez Tomas, de 30
anys, casat, d'ofici pacta, i és natural de Jtunilla, provincia de Múrcia.
No se /i va te-cebar cap arma i sanable que es decrar ouís fueia dels
trete.
A aloe quarts de nou del vespre d'ahir fou auxiEat al dispensari de Sant
Martí el jornaler Antoni Gaiardo i
Ballesta, de 47 anys, habitant al canrec dele Enamorare, en una barraca
d'aprop del carrer dAraga. Al dispensara se li aprecib una ferida d'arma de foc al genol esquerre amb ora
fici d'entrada i cortida, de promistic
reservat FOU portas a l'Hospital CHnie en un cotxe de l'ambulancia.

L'atemptat va anar de la següent
manera. El Gallardo s'esteva al urdí
de :la seva barraca collint flors i de
sobte se E presentaren tres o quiere individus que li engegaren tres trets 3
fugiren. El pacient digué que no coneixia els agreesors, creient però, que
tal d'ells perrera, al sometent
Han corregut rumors—no pedem dir
si justificats—toe la guardal civil ha
&timaran dos individus que semble que
van intervenir en ragressió, els qua%
pertanyen al semetent.
MORT DEL PATRO.CARRETER
Altir el mati, a les nota va morir a
la clínica del doctor Bartrina el patró
carretee En Josep Franquesa, victima de l'atemptat del dillims al Vespre.
Per ordre del Jutjat ha estas trasradat al dipasit judicial de l'Hospital Clínie.
LES DECLARACIONS DE L'AD
VOC.aT SENVOR HOMS
Ahir

l'advocaa senyor Horns va

declarar novament davant del jutjat
que instrucix la causa per ratemptat
d'abans d'ahir al carrer del Carnee
cantonada a Cervelló. El declarant
va rectificar les seves manifestacions
primeres, afegint que coneix els
agressors, donant els nonas dalguns
EL COS DE VIGILANCIA
DISGUSTA T
Entre els agente que integren el
tos de vigilancia existeix una gran
efervescencia motivada per les frequents agressions de que sóa víctima
per part dels elements terroristes.
Tal com van fer avinent el dil/une

al Cap Superior de policía, senyor
García Otermín, catan aquella disposala a prendre acorde i mesures encaminarles a evitar aquestes agrescieno i a defensar-se d'una manera
eficaç.
Per altra banda, hom assegura que
entre el Cos de vigilancia existeix
gran descontent per ractuació de
resmentat Cap de seguretat davant
dels atemptats.
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Catalunya, anuncia
que a s — ue
mens d'ingres se celebrara"h
la segona quinzena del n),?•1 dt
e'
scieuteen.lcitbaerdneae.
ntdiaa sliaguciovsnineoemsa

brcis el persona.' téenie qu
necessita per proveer les epl
ces de directora i auxilia
vaquen en les vuit
Populars ja obertes al ge'e-ij,
que aviat s'hauran de pruee;
les corresponents a les de
dr a is n
a Vi
(n
eeh, e Igualada,
ünst r ueei6:3' i a iT

Pobla de Lillet i Tizna, i
que es crein en ells te nis su.et
cials que cedeix la Caiga d'In
talvis, i que corp oracions i
ticulars acuden continuareex
a l'Escota oferint ben retriba,
des places de bibliotecàries
lea alumnes que acaben 111
estudie.; si Gonsell de Peda
ga lea decidit que no fos Cae
tat, com fins ara, el norebre
d'alumnes que poden ingresas/
sine que enguany s'ad meten te,
tes les aspirante que ea pe.,
sentin suficientment prepara.
des a judice del tribunal tul
minador.
Les aspirants hauraa de .:4
nir disset anys complerts, pra.
sentar un tftol equivalent al de
batxi . iler O al de mestressa
perior (o be sofrir un mal
a base d'un programa detallat
que es facilita a l'aiascola Sepa
riocarse a
ie
rileesl coi nt,
uni examen
sil/ que comprendrà tres en:,
cicis: un d'oral, contestant
un interrogatori sobre temes de
cultura general; un d'esciit,
desenrotHant la candidata tia
tema escollit entre diversos pre
sentats pel tribuna", 1 un exer.
eici de llengües, en el qual
demostri la possessfe de les
llengües catalana i castellaza
i francesa i tener nocions d'una
altra 'lengua moderna.
La carrera de bilaiiotecaria
compran dos anys d'estudia
tècnics i d'humanitats jura
i Ilistör:a de la Cultura, Conei.
xements general; de les cita.
cies pures i aplicades i de lar
classificació, Història de Cae-

lunya, Llengua l'atina i noc.rat
de Ilengua grega,
Bibliografía, Biblioteconoma
Etica, Dret usual i Institue•
fonarnentals de dret
teratura catalana, Litera:3
general) i un de pràctiques.
demnitzat, a les ordres de a

Direcció técnica de Ribero .
q
Aprovats els tres curso 1
mitjaneant els exàmens de re.
väiida i la demostració del ca
neixement d'una altra Renga
moderna, s'obté el títol de bibliotecaria de Catalunya, indita
pensable per engrescar en el
cos personal qua presta serme
tècnics en les Biblioteques
la Mancomunitat.
Les sotlicituds per examinare
se d'ingres, alai com ele donue
ments justificatius de les el:4
cumstäncies de .1a candidata
es presentaran durant la pra
mera . quinzena del mes de ses
tambre, al departament d'en4
senyament tècnic i profeSsional
tdreilaiC.onsell de Pedagogía itr.
gell, 187, Universitat !núm.
LA COMISSIO PROVINCIAr
En la eeva darrera .55:6 !1i
Cornissid Provincial va despai.
xar els següents assurnmes:
Informe en l'expedient ;natal
per la Cooperativa Manresans
d'Energia Elèctrica. sollicitanl
transferir a la Societat Fías de
Francesc Gomis Soler cleversei
n cacion
de
rk
br ira
G os rnd iee 1. a tírela de traes.
parto de Manresa a Me:Metro
caee
:v
ri am
Renúncia
n de dipul
tat provinv:al presentada pe :
N'Enric

renDt illmtrei

s iajude tons del cope
de

La Música
ASSOCIACIO DE MUSIC A 1.3

CAMERA
Aquesta nit els il.lustres artista.
Alired Cantor, Jacques Thibaud I
Pau Casaba que tants aplaudí:nana
ben merescuts assoliren en el
cert d'abans dahin, doman cruna eanera ben brillant i digna el magna!'
dese curs de vida d'aclocas e asIsaca1
cia. El programa daquesta raga
sessió estä integrament dedicat a
Beethoven, integrant-lo els trics00.
7P, núm. 1, i 1'01197,
1, núm. 3 ; OP.
conegut pel "Trio de l'Arxiducallaa
de les obres mes geniale de l'eue'r
de Fidelius.
Aquest concert, que ha despelat
un gran interés, no sola/mera
fa referencia a la -labor deperadísse
ma de l'admirable conjurt faene
pels tres grans artistes, aró taalbe
per la importancia del pra5r50lv7.
meneara puntualment a l'hora aaaa''
dada i serà exclusivament re0".
als socis de l'entitat.
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Llagut espanyol "Virgen del Castillo", de Citlera, amb tomatecs.

En els altres distrietes municipals compresos en el segon
'provincial' l'animada es extraordinària i l'organització mo
del.L'elemant jove dana una nota d'entussiasme intens que es
tradueix en iniciativos i oferiments per al dia de l'eleccia
que, indubtaboment, ser ä molt

II
II

OISTRICTE II MUNICIPAL E
(II PROVINCIAL)

Sí; és verifat 1

Preguem a tots els nostres
amics que possin el màxim estora en la lluita propera, per tal
d'assegurar el triomf nacionalista, que serä la millar resposta a les habilitats i les conxorxes dels nostres adversaris.

pemä, dijous, a les 10 de la l'011a

MITING

AL DISTRICTE X

Anit tingué lloc al Centre Nacionalista Democràtic del CM,
on està centralitzada l'organització electoral del districte, una
reunió d'interventora, apodarata, etc., regnant gran entusiasme entre els reunits, fent
tot augurar un esclatant triomf
de la candidatura netament nacionalista d'Acci6 Catalana.

de la candidatura d'Acció Catala-

na, al carrer Baix de Sant Pere, núm. 55, pral.,
Parlaran els senyors Joan Carandell, Manuel
Thió i Rodés, Duran i Reynals, Lluís Massot,
Josep Barbey, i els candidats senyors

PATRIA LuuFtE

Aquesta entitat convoca per
avui dimecres, a les deu de la
vealla, a tots aquella que trebailaren en les passades elecMons, com interventora, apoderats o bé en qualse‘ol altre
forma, a una interessant reunió que se celebrarà per tractar de les properes alecciona de
diputats de la Mancomunitat.
Aixt mateix convida a tots els
socia de l'entitat, als quals prega que vulguin donar-se per
convocats per la present nota
per no haver-hi lampa material per cursar les canvocatarico.

Nicolau d'Olwer
Puig i Sais
01111111111111111111111111112BIBMIIZEOCCIUM2XIMBOZ2E21111175

Licció Catalana
Per a la próxima hita electoral
alCIN.a CENTRAL:
ACC10 CATALANA
Trafalgar, 14, entrase!
DISTRICTE SEGON "PROVINCIAL":
primer municipal (solament el
Poble Nou)

?:ble Nou; Pujadas, 188, bai':e ' entre Rambla del Triomf

Xar:an Aguilo;
Segon municipal
Falegació d'Acajú Catalana al
:ctricte II; Carders, 12, baiTeroer municipal

aineu Autonomista del dise III; Caçador, 4, principal.
Quart municipal
Fement Autonomista Catalä;
.ase,g de Sant Joan, 113.
aneu i Escotes Prat de la
Nàpols, 219.
lisa municipal (solament la
part alta)
Ateneu Nacionalista "Patria
::.r e - ; Consell de Cent, 227,

anos (xamfra Casanova
Ven° municipal (parcial)
Ateneu Nacionalista del dis pe,nVIII;
Nova municipal (parcial)

nn

Avenr; del Nacionalismo Ra.• n de Sant Andreu; Sant
a 140, i Pasaei, 71 2 Fabra
_. 19.
Desb municipal
Ateneu i Escotes Piat de la
R:ha; Napols, 219 Poblet,.
C:r.tre Naciona'ista Demo-

riaae del Clot; Muntanya, 7.
Lea-•pela d'Acció Catalana al
Nou ; Pujadas, 188 eilt re
Raraala del Triomf i Marian
Ca.sal Nacionalista Gil:nardor eza; .avinguda de Nostra Dona
::terra
a
t , cantonada Salas

D ISTRICTE TERCER "PROVINCIAL"
Primer municipal (sciament la
Barcelonsta)

aaventut Nacionalista de la
--.:neta; Sant Miquel, 3.

a,
1

Cinque municipal

mant, algún amic o conegut a
reconianar que compleixi amb el
deure de votar, no espereu
última hora: felina feta no ta
destorbl
•

•

Es prega als simpatitants
d'Aula Catalana que enviin a
les oficinas centrals Pastas d'adresses d'amics per trametrelsla: candidaturas 1 latelicaci6 del
lloc on han d'anar per votar.
AL DISTRICTE II PROVINCIAL
El miting d'aquesta nit al Distri eb III municipal
Tot fa preveuro que aquest
veapr-3 es veurà plantssima la

sala de l'Ateneo Nacionalista
d'acaaest Districte, Caçador, 4,
pral., Plaça de Sant Just. A mas
deis oradora anunciats, han pro
mils d'assistir-hi altres personaltats d Accid Catalana' que
també parlaran al públic.
L'organització electoral en
aquestes barriadas es perla:cta.
i si tothom curnpleix corn en lea
pasades elemona, no secan possibles les rodes i altres talegalitats que trar aran de posar 2 11
exacucia els "acreclitats" elactorero de corte partits poc escrupulosos, per tal d'assegurar-se, sigui com sigui, una netirria que el poble els refusa.
Arana crahir va començar
f r-sa el repartiment a domcili
deis sobres electorals. Dernb.

—

t

e

segurament quedará 31tillestil.
Con\ u"! maltíssim que els que en

l'esmentada data no els harrin
rahat pasin per l'oficina electoral a recollir-lo, recordant, pera. que vot en en la mateixa acecha que les passades alemana.

Setè municipal

eSa
et
e1 r
1 It
Co

• •
nNife molt que tot aquell joentusiasta d'Acció CatalaNI, q ue encara no tå vot, passt
; aterir-se per personal d'o¡AM per martirios), de can-.

lina, en tränsit cap a Valéncia.
Vapor italia"Sant Agostino", de
trànsit cap a Alger i escales.
Vapor alemany "Rheimland", de
trànsit cap Anvers i escales.
Vapor espanyol "Paco", amb el seu
ceuip cap a ta mar.

•

473 3

in

121.

de propaganda de la candidatura d'Acció Catalana
Parlaran els senyors Freixa, Dalmau,
Barbey, Martí Esteve, Vidal de Llobatera
i els candidats senyors

Secció Marítima
Moviment maritim
Valxclis entrats
Vapor espanyol "Catalina", de Buenos Aires i escales, amb càrrega general i 209 passatgers. Arnarrat moll
de la Barce:onera. Consignatari, Cornpanyia Pininos.
Vapor espanyol "Mailorca", de Palma, amb carrega general i 57 passatgen. Amarrat moll de. les Drassanes.
Consignatari, Companyia Transmediterrania.
Vapor espanyol "Sagunto", de Cartagena, arnb carrega general i 12 passatgers. Amarrat noIi d'Espanya NE.
Consignatari, Companyia Transmediterrania.
Vapor espanyol "Tinto", de Cartagena i esca es, amb carrega general .
passatgers. Amarra; moli de
Consignatari, Ramos.
Vapor espanyol "Guetaria", de Tarragona, en trànsit. Amarrat moll de
la Barceloneta. Consignatari, Ibarra i
Companyia.

.

paregut davant del Jurat Enric
Martínez Pascual, acusat del
delicte d'homicidi. La nit del 16
al 17 de febrer de l'any 1913, els
treballadors deis túnel de Canfranc Damas Martínez i Erances e Rodríguez, tingueren una
torta disputa, a conseqüència
de la qual el Rodríguez disparä
uns treta contra l'esmentat
Martínez, que Ii produiren la
mont. Tornes Garcés Ibaaez
també treballador del túnel, li
comunica el fet al fill do l'interfecto Enri e Martínez, i
aquest sospitant que el Garcés
f • itaasaaaf, diaparä uns trets
contra aquest, que li produiren
la mart.
Enric Martínez fou processat
pele tribunals francesos i condemnat en rebeldia a la pena
perpètua de treballa forçats, i
havent estat detieut a acuesta
ciutat el 13 de febrer de 1922,
ha comparegut avui clavan; la
Sala.
El Jurat ha emas veredicto
d'inculpabilitat i la Sala ha absolt al processat.
Secaba tercera.—Compareix
Manuel Sañudo. acusat pel seu
amo, Antoni Aldama, d'haver-li
venut dues vaques per 2,000
pessetes i no haver-li entregat
aquesta quantitat, malgrat els
seus requeriments.
El fiscal ha demanat la pena
de quatre mesas i un dia d'arreat majar i la indemnització de
les 2,000 pessetes.
Secció quarta.—Sla vist
una causa per furt, coacciona i
amenaces contra almeul Amills
Amega. El fiscal sollicita la pena de quatre mesos i un dia
d'arrest major, multa do 200
pessetes i indemnització de les
pèrdues causadas.
ASSENYALAME
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FUTBOL

l'Hilen de l'Assemblue ledoralin
de demá
El tema del dia, quasi únic en els
cercles de futbol, és l'Assemblea federativa que ha de tenir loe demà,
dijous. L'interés augmenta encara pel
fet de qué sense que ningú en sapiguis concretament les causes, 1 Assemblea fas suspesa dimecres passat.
Com és sabut, ual seu objecte Zs la ratificació de racord pees per la Federació Espanyola sobre la persistència
en el règim de Ilicencia per als jugadors; si be en el fons no es tracta
mes que d'una "batalla" entre barcalonistes, que avui tenen majoria a la
Federació Cata -ena, i anti-barcelonistes. Reproduim part dura conversa
tinguda amb un mernbre de la Festenació sobre aquest afer tan apasnonant:

El

Puig i Sais i Nicolau d'Olwer

(Sant Jeroni,

Closas, Carrasco i Masferrer
Nogués i Vidal de Llobatera
1

.

—Si—comença dient-nos l'interpellat—; és que I"Espanyol" vol apoderar-se del govern federatiu; diuen ells
que o/ "Barcelona" exerceix un cactquisme a la Federació; jo opino que
és l'enveja del no governar; quan
1" Espanyol" tenia el peder, la Federació era, per ella, la cosa més pura;
leo govemant, tot ho traben malament.
L'"Europa", aliat dels u-culis, va tenir el carrec de president del Comité
provincial durant dos anys; ha calgut
que fos expulsat de la presidencia per
ajuntar-se amb r"Espanyol", i combatre aquest imaginan t caciquisme del
Barcelona. Si existís, l'Europa hauria
estat eliminat del Campionat cato a cestig a les arbitrarietats cotones des del
seu carnee federan%
Aquest dos Clubs VA tenen cap ascendent sobre e% de la resta de Catalunya ; pela:u estan lliurats a una gran
campanya de "propaganda"; els seoyera Brú. Gibert i mm jugador pels
del "Real"; uns alunes, quals noma no
record°, per l'"Europa". Podrien
contar-se manes coses magnifiques
d'aquesta activa propaganda, però pel
bon respecte a resport ho suprintim.
Li diré tan solament que van °tests
Mé5 de 180 partits "Europa"-"Espanyol", al camp de cada Club foral
—Pecó, vostè creu que el Barcelona
—insinuem rosallrcs—cün .illúa í ruint

.

de la confiança daxpeests cercZes
Catalunya?
— Si, senyor. El club ciega no pro.;
met; ajada en tot el que pot; els clubs
de Catalunya traben seuurpre mi el un
ajut; els aconeella, els orienta i ele
dóna la ma. No és un egoisme que el
mou, sinó el desig de expand.r lese
port arreu de la Patria. Ara mateix,
en la formació dels nous grups de
primera lliga, enlairarà a la maxima
categoria a una serie de clubs que eq
sán mereixedors.
Pel denles, 17aspecte netament
talanesc del castre Club queda pa:esaf
en el següent detall: que raen din
d'aquest conveni organitzat pels
narquics del ftttbol?
Dones elh-- P" Europa".—, dirigil
pel regidor lerrouxiste semyor 0Iivee
ha i la "Unió Esportiva", que ho esta
per l'actual candidat de la Lliga, se.
nyor Josep Robe Chorar...
—Digui que alocó és el pacte (II
Sama. intbo:istie 1
—Si. Aquests són precisamerrt ola
qui animen la trama organitzada contra el "Barcelona"; al ortunadament,
es traben sols, i la soy a maniobra els
fará caure en el ridicol. Si, repeteixo, tomant a l'Assemblea, cree sincerament que no passara res; tingui en
compte que aquestes campanyes, mogudes i inspirades solament per rodi,
a les quals no guia cap idealitat, fracassen sempre sorerceament.
—Una pregunta etecarat, els Comités regional i provincial funcionen regularment ?
—Si, senyor; es treballa de ferm
es fa justicia. Un detall' vull donarli: el Comité provincial, ultra els diner que te en caixa, al compte corrent que ha obert a la Banca Aentis,
hi té un róssec de ru-s de quaranta
mil pessetes. Més del setanta per cene
:raqueta quantitat ha estat economitrada durant la temporada que fineix.
Y aquí acaba da riostra entrevista:
la transcer.eléncia d'aquesta Assenblea es massa gran, perqué poguem
estar-r.os de reproduir-la. sense, pen21
insistir ni comentar cap de les afine!
maciens que hi aún reproduides.

,
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(Retirat de l'Edició Setme
real del dile= per- excas-43

DE FORA
REUS
El partit jugat entre el F. C. Bar;¡
celona (selecció) i el Reus Deportie
ha estat molt interessant, donada la
nisellació d'ambdues torees canten..

PER A
•

AUDIENCIA PRCYINcIAL
Sala primera—Menor quana
I ia. Vilafranca, S. Balaguer
centro Companyia M. S. A.
Oest.—Menor quantia. Dionís
Ifiareta.
Prosa contra Tose'
Secció primera.—Auctiancia.
Jurat. Robatori, G. Ferran.
Secció segona. — Cap assen:aalament.
Secció tercera.—Llotja. Sis
orals per falsedat, furt i estafa.
Secció quarta. — Concepció.
Expedici6 dc bitllets falsos. An.
gala Segut. Jurat.

Panndès, Dalmau, Jover, Massot

Nicolau crOlwer
Puig i Sais
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AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera. — Ha coma

A l'ATENEU NACIONALISTA DEL DISTRICTE V

senyors

a

N

Crònica judiciäria

)

i els candidats

E

MITING

N

Vela Perpètua, que ha arribat fina
al X aniversari, avui es començarà un
Triduum a majar honra del Sagrat
Cor de Jesús, seguint dema dijous i
el divendree. La funció sera a les 6
de la tarda, amb sermó tots els dies,
que tara. el Dr. Joaquim Masdexexart,
Pere. Divendres, a dos quarts de
9 del mati, hi Hura Missa de Come,nió General amb platica pel mateix
predicador.

A l'ESBART DE DANSAIRES VERDAGUER
(Fort-Pius Auzies-Marc, 1 í7 (tocant Marina)'

Parlaran els senyors:

N

Caçadors, 4, pral.
PLAÇA DE SANT JUST

E

CAPELLA EXPIATORIA PER A
LES ANIMES (C. ESCORIAL
GRACIA)
Per soaannitzar la fundadó de la

FESTA INAUGURAL DEL P. DE

Denn?, dijous, a les deu de la vetlla,
FOMENT REPUBLICA CATALA DE SANS

1 els candidats senyors

E

•

VISITES ELECTORALS

Parlaren els senyors:

. ATENEU AUTONOMISTA
U
,---- DISTRICTE III
u
m
u

PARIS
Les noticies que es reben del Cornité central són ben ialagueres per als
inscrits a la Representació catalana que z
en els deu dies d'estada a París tindran ocasió de convencer-se del ben
rebuda que al le ha estat la idea das- :I
sistir a la magna assemblea eucaris- LI
mica, grandiosa corn mai cap altra se
nhagi celcbrat.
Segueixen despatxant-se itineraris- E
progra mes i adrnetent-se inscripcions
a l'Editorial Poliglota, Petritxol, 8;
"La Hormiga de Oro", Plaça de Santa Anna, 26 i Grup Eucaristic dels Terç
Orde de Nostra Dona de l'Ajuda, "I
Baix de Sant Pere, 18.
• II

5. "ESTEL DE SANTA EULALIA"

Nogues i Vidal de Llobatera

Ill

REPRESENTACIO
AL CONGRES EUCARISTIC DE2

Els Pomells de
Ioventut

els caudidats senyors

i
— E

E
E
ti

n

1

13aafía, Pi Sunyer, Carrasco

(II PROVINCle)

12

0

u
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Parlaran els senyors:
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Noves religioses ,i Avui l dimecres, a les i0 de la vellia
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socio, amb malta cortesia, els
'llançaren del local.
lComencä la sessió ocupant
la presidancia el senyor Solanas, el qual obri ei Congrés
amb paraules de gran sincer!tat, condolent-se de l'incident
tot junt esdevingut. Seguidament el secretari senyor
gui assabentä els assistents de
les delegacions presenta i de
les ariliaaions rebudes.
En arribar a aquest punt, entra a la Sala un delegat del governador manifestant que no
podia continuar lade. car al
Gavern civil s'havia anunciat
per a les vuit del rasare t no
pas per a las onza del matí. I
malgrat la protesta del president, davant la insistancia del
delegat, cal g ué suspendre Pacte. Al can de mitja hora es presenta, un altre delegat, dient
que podia continuar l'acta, car
la suspensió havia estat motivada per un error, no podent
continuar-se per haverse absentat la mejor part dele delegst s.
Ahir, a les deu del matt, el
Cocerle ha reanudat les seres

el

DISTRICTE III MUNICIPAL

N
N

El P. de J. "Estol de Sta. Eulalia",
celebrara el vinent diume_nge dia tu,
la seca t'esta inaugural, i a rensems
la benedicció de la seca Senyera.
A les nou del mati tindra loe al
Reial Monestir de Santa Clara (Plaça
del Rei) una missa de Comunió genecal, essent padrins el secretari de: Di,
1 rector' cela Perneas, senyor Sena
Ustrell, i la seva gentil fila Na Maria Estel.
Durant rofertori en beneiran so'cmCom havien anunciat, diu- nernent uns ramets de farigola, romamanga passat, a les once del ní i ginestra, baixats expreeament de
mata, aa inaugurar les seres la Santa Muntanya de Montx:rra , per
aessions el Primer Congrés Ca- a ésser repartits durant la comuetO
talle de Pesca. Abans de comen-. als f idels.
çar lacto esdevingué un acciA la tarda, al Teatre Escala (Candent lamentable i gairebé rla cel de Cent. 264), s'hi farà una festa
dicul. Un grup d'individus, de Patria. Difererdes damiseles alacompanyats d'u:: caracteritzat guns ¡oy es recitaran poesies padriónpersonaage do la Unió Monàr- ques. El P. de J. "Entre F.ors",
quica, procedents de Badalona, rigit per N'Eulalia Torras, executarà
pretengueren entrar violenta- cançons amb gestos. Els P. de J.
ment a la Sala d'Actas, segons "Cors Blanes" i "Caliu Patria", dansembla, amb cd propòsit de saran uns ballets populars catalans
pertorbar la serenitat del Con- sota la direcció de 1'' Esbart Catala.
grés que tot junt anava a co- de Dansaires". Es representara el
mençar. AleShores la Comisaba monòleg La mort d'En Jau r
n I'Ur de Costes als impedí el pas
1 la comedia Frivolitat, escrita esdient-los que al Congres no- presament per En Xavier Bonfill (Jormas podien entrar els delegats di Català). Demés la damisela Pilar
degudament autoritzats; i corle Fernando, secretaria del Pomell, i el
els esmentats individus tin- secretäri del Directori, senyor Josep
guessin la pretensió d'entrar Serra i
taran parlatnents.
violentament, llavors uns quanta

ry/MIIIMM•1«.70n110.11e7IIMM31......-Ixarzwe_

A7. 1 Nacionalista del dis" e Sant Jeroni. 10, cantouna a Sant Rafel, 25, baixos.
qaatre a onza de la vetlla.

- 11butat, Ateneo Nacianaliste ata Districte VII; Rocafort, 8.
Lelegació d'Acata Catalana a
ha s': Espanya Industrial, 7.
• ••
Continuen obertes les oficis electorals, a les prestigiosas
atitats nacionalistas de Sans,
ng Nova" i Foment Republi4 Catalä, per contribuir al
riomf de la candidatura d'Acta Catalana al Districte III
"Provincial".
*a a
A mesura que s'acosta a Ilul4 electoral da diumenae, va
eixent la subscripció popular
'beat a per sufragar .n les des Pesas. Nacionalistas, si veieu
que Catalunya, aigui IlilIre i
3 e, es un deure cl contribuir-

Vaixells sortits
Vapor anglès "Volsella", amb gaso-

u

didatures a domicili durant
aquesta setmana i per diumen,
ge, a les portes dels
*
Els que tinguen una subscripcid er fer, o algún altre oferi-

De:ezaci6 d'Acció Catalana al

equip, cap a la mar.

Primer P!ellyes Calala [le Pesca

Oficines electorals d'Acció Catabna"

NEBBIIIIIIIIIBBIENNSIBB1131111111311111111311111111111111111BBIBBle

Vaixells despatxats
Vapor espanyol "Paco", amb el seu

UN MARI LERROUXISTA
ESCADUCER, D'AQUESTS
QUE ES PUBLIQUEN NOMES ES TEMPS D'ELECCIONS, FA AQUESTA PREGUNTA:
.
"ES VERITAT QUE ELS
NOSTRES CORRELIGIONARIS DEL DISTRICTE SEGON
II.4N JURA T DE TREURE
TRIOMFANT LA CANDIDATURA SESCERA O DE NO
TREUREN CAP?"
SI; ES VERITAT; PERO
NO HO HAN JURAT EIS
CORRELIGIONARIS", SINO
EL COS ELECTORAL HA
JURAT QUE NO EN TREU-

animada.

de propaganda

a

LA PUBLICITAT

5 e ce juny de 1923

o

ELS PlaCElliEN T3 EVOLUTIUS 1
5
"NOSALTRES, PER TEMPERAMENT 1 PER SENTISUPERIORITAT I EN L'EFIMENT, HEM CREGUT EN LA
DELS PROCED13IENTS EVOLUTIUS."

Del parlament d'En Felix Escalas
a la Lliga Regionalista
"ELS GOVERNS NO SOLAMENT NO ENS ETIMEN, SINO QUE ENS
"QUANT ALS PROBLEMES QUE ES PLANTEGEN
EL PORLAMENT ESPA-SVOL, TOTS TENIM LA CONCIENCIA DE LA SEVA ABSOLUTA INEFICACIA.'
'ELS NOSTRES DOLORS NO COMMOUEN A NINGU
D'AQUELLA GEST, ANS BE ELS VEUEN AMB PROFUNDA

lector diu...

HOM DIU...
Hom diu amb la rnés absoluta serietat que el scnyor Unís I'uig de la
Bellacasa, penedit de la seva actitud
absurda en referencia a la retolació
dels autóinnibus barcelonins, ha decidit que sigui adoptada en els la
llengia catalana. I hom diu també
que, d'acord amb el seu temeerament de nacionalista präctic, glorificara aquests dies, en diversbs mítings de barriada, la sera decisió heroica.
Estem tan segurs d'aquesta nova
que sabem de bona tinta l'ha de ratifiear de seguida el setwor Puig en
una lletra a la premsa.
V. Arnau

COMPLAENÇA."

'

Del parlament d'En trancesc Cambó
a la Lliga Regionalista
f
"AQUESTS RESULTATS CONFESSATS SON LA PROVA
DI? LA SUPEDIORITAT 1 L'EFICACIA PELS PROCEDI
MENTS EVOLTIUS.`

LÂ PUBLICITAT
dense; hi assistt ún pea ISOTTIbt0-

EL

sissfm.

La primera part acabe amb im gol
a favor del Barcelona, obra de Celta II.
Començada la segona part els locals atacaren a gran tren, donant
ocasió de IltriMent al porter Uriach.
Pogueren fer els reusencs dos gels,
obra del formidable jugador
acabaut el partís empatats.

MANLLEI;
Pot qualificar-se com un dels millora partas que s'han jugat a aquesta vila, el celebras entre el S. C.
Manlleu i una selecció del Martinene. Els locals guanyaren per 3 a o,
essent molt celebrada aquesta viet
-na
nombréis palie que la_presenciá.
MONTELANCH
El partir de futbol jugar diurnenge entre el S. C. Sarralenc i el F. C.
Montblanqui, al camp de la (lastra
vila, fou guanyat per l'equip local
per 7 gols a I. El proper diumenge
es trasnadará el nostre equip a Saoreal per
per jugar el partit de tornes.

RIUDECOLS
Ha revestit gran solemnitat la festa inaugural del camp de futbol, havent-se jugat un partir amistas entre el primer del F. C. de Borges
del Camp i el de la U. D. de Riudecota.
Feren un jet molt net, essent el
resultas favorable a ¡'equip local per
dos gola a zero.

11INEDA
Ef Pstf6eI Club Juneda, ga l antment invitas pel de la Penya Salvar,
de Lleyda, ene al seu Carnes a jugar
un partit amistós.
Et partit es jugä a tot tren. El Jisnecia en el primer semps: s'apunte 4
gots, fent una exhibició brillant; a
la segarla patt, refim del seu avantatge, es replege a la defensiva, la
qua l cosa fosa aprofitada pele contraris per marcar el seu serie gol, acabases l'encontre amb el resultat de
4 a I.

En Morar ele jugacors taren rebuts amb molt d'entusiasme i el
ptesident, ‚enyor Olivas dirigi la paraula als reunits encoratjant els yu,gadore per a victóries succesrves,

FIGUERES
Eaererament va anar la UnI6 Es-.
portiVa de Figueres, cameló de la
"provincia" ä jugar un: partir a Gis
róna contra una seleccio de jugadora
dels clubs del grup A.
Amb tot i l'actitud hoetil del
gironí, que va >tintar els equis
Diere en presentar-se al canse, h6
sabent-se avenir a la derrota que la
Unió Esportiva de Figueres va ine
fligir-loe en el darrer eampionat,
matee les ceracteristiques del teererry de joc, la Unió fieuerenca no
sneurnbi davant la selecoló, puix
el partit va acabar amb un empat a
doa gola. Cal ter remarcar que un
del gäls de la selecció ho fau de
penalty.
Es de censurar la conducta rernarcadament hostil del públic gironi, puix al capdavall en sortea perjudicada la cortesia gironina.
—Diumenge fou celebrat al camp
d'esports lacte de trametre la han
dera que un grup de senyoretes
figuerenques ha adquirir per a la
Unió Esportiva, cameló de futbol de
la "provínvia". Amb el dit motits
foren ballades sardanes i es jugit un
partir de furbo l entre dos equips de
ta mateixa Unió Esportiva.

/OVALADA
(

Él
* primer equip de la Joventut
Islacionafista ha jugar amb un equip
de l'Espanyol, amb el resultat de 4
A a a favor dels locals.
: L'equip foraster ha jtegat poc, si
e,4 ella relee a la regona part.
—Al camp de l'Arenes: ha jugat el
primer equip d'aquesta entitat contra
el de l'Associació Industrial de Vilanava i Geltrú S. E.
Malgrat el joe regular dels los-aus,
aqueas no han obtingut mes que un
gol, de penalty, per 4 els !acate, la
línia davantera dels quals ha actuat

amb ben poc d'encert.
ESPLLIGA DE FRANCOLT
L'equis, local F. C. Francolí siegue al seu camp un fermidable encorare amb el Borgenc F. C " del Fament dt lei Bolsea Blanquee, resultant ande tan empat a dos gols
L'equip local s'arrenglerà dr la {aisló segtientt Altarriba, Pelan. Mor!.
terrat. Rufe, Mieuella, Tost, Farras; Llauradó i Emere
OLOT
Futbol
Diumenge es va celebtar un interessant partit entre cl F. C. Girona
1 el F. C. Olot, asistint - hi bastan*
de concurrencia.
El resultas Ion de dos gola a un
a favor de requip local.
L'arbitre. tamicé gironi, actuà amb
molta parcialitat i amb qualque desconeexernent, empottant•se'n serenases
protestes del públic.
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EI Senat dedica la sessió a la memòria de rarquebisbe de
Saragossa. Al Congres es parla del terrorisme i s'aproven

les actes de Barcelona. - L'assassinat del cardenal-arquebisbe
Soldevilla Recerques de la policía -- La noticia al Vaticá
-

SENAT
S'obre la scssió a tres quarts de
quatre, sota la presidencia del cornte de Romanones.
Al banc blau els ministres de Grecia i Justicia, Finances, Instrucció
pública i Treball.
Es dóna lectura al despatx ordinari, en el qual figura el suplicatori
per processar el general Berenguer.
Juren el càrrec alguna senadora.
ORDRE DEL DIA
S'aprova l'acta de la sessió anterior.
El ministre de GRACIA I JUSTICIA fa ús de la pamela per protestar enérgicarnent contra fatemptat de que ha estat víctima l'arquebisbe de Saragossa, cardenal Soldevila,
assassinat que ha privat l'Església
d'un dels seus mes preclara fills i
que ha d'ésser i será segurament
condemnat per tots els bornes honrase.
Demana una 'lagrima per a la
víctima i una irase de condemnació
per als autora de ¡atemptat. (Be).
El PRESIDENT dedica fleises
crelogi al cardenal Soldevila
Ha estas aesassinat —din—per larica ra6 dhavcr arribat dalt de tot
en rexercici del seu ministere
Les virtuts que adornaven l'arquebisbe de Saragossa fan més inexplic a ble el crim comes.
El Senas protesta amb totes les seves brees d'aquest vituperable atemp
tat, com õ protesta contra tots aquells
que es venen cometent i que són una
deshonra per a tos Espanya.
Constare en acta el sentiment de
la Cambra per l'assassinat del cardenal Soldevila
Els senyors ROYO VILLANO.
VA i GUILLEN SOL, CM/ a senadora elegits per Saragossa, expressen
turbé el seu sentiment pel C11iT11 COMéS, fent ressaltar els merits i virtata que adornaron el cardenal arquebisbe de Saragossa.
El BISSE DE MADRID-ALCALA din que agraeix al Govern, al
preeident de la Cambra i al Senat les
paraules de condemnació per l'aseassinat de rarquebisbe de Saragossa.
El crim carnés és inexplicable i
ineficaç, perquè els prelats de l'Esglesia cristiana estar disposats a morir en compliment del sen deure.
En nom del bisbat s'adhereix a les
paraules de sentiment pronunciades
a la memória del cardenal Soldevila,
el qual ha estat assassinat perquè
esteva complint un deure social, i la
seva mort servirä d'exernple a tots
els bisbes espanyols, cls quals estar
sempre disposats a fer el sacrifici de
Ilur vida.
El BARO DE LA TORRE seassocia, corn angoras i espanyol, al
sentiment prodnit per rassassinat de
rarquebisbe de Saragosea.
El senyor SANCHEZ DE TOCA
sadhereix a l'exposat pels anteriors
seeadors, i din que també havern de
cridar l'atenció sobra la descampes: ir:id de I Estat oficial que estero presenciant per racció del teerotisme.
Es necessari que aquest estat
cose9 acabi i que es posin elS rnitjans
ademlats perque ecabi rimperi
ranarquistne, per no deixar lee coa
ses com estan, pet no adoptar les
Mesures necesseties.
Vull dir rae no canee retreure
els procesErhents d'un Iiiberalisme inoportú per a no oposar-Se a l'ac c i ó
dels pistolera de tothom coneguts.
Els noms dels pistolera eón coneguts, puix constantrnent són publi•
cata en la pretina i lambe són coregudes Ilurs maltees, i Sto obstant,
aquests crin/ es cometen cada dia
amb la més gran impunitat.
El senseir AMPUERO, despees de
condenmar ratemptah comès, dernana
al Govern que doni mostres de vida.
pequé la indefensió dele ciutadan:
tu notbria.
El ministre de GRACIA I JUS
TICIA, en nom del Govern, rebutje
les paraules del senyor Sánchez de
Toca, que atribueix al Govern lhhe
ral la causa de reetat anormal qus
travessen Barcelona i nitres poble
eions, pule amsest Es un mal de tot,
els ternps, tan 11:berals cona conser

vadors.

Afirma que el Govern està
a ter respectar la Ilibertat i eis dret.
humana, i a aix6 haurä d'encamina,

els seus esforços.
El senyor ef ESTRE protesta, er
tioth de lä minada ciervIsta, de l'atemntat i reeomana la necessitat de

gavernar.
No servirien de res els diseursos
prnuunciats, si ale díts discursos 1,0
s'uneix una decidida voluntat de goVernar.
El mintstre de GRACIA 1 JUSTICIA insisteix que el Govern cotopida amb el teas deure i fa avinent
que atjueste discursos de crítica resten autóritat al Govern, que la ne-

cessita tota. (Rumors.)

Jura et arree un senador i el Senat passa a reunir-se en seccions.
A les cine en punt el reprèn la
tessió, dohant-se compte del resuitat
de les SeeelOtit.
Es llegeixen uns dictemens de la
ComisSi6 d'Actes i declarada la urgencia *ilusa la ami&

C.ONARES
Després de minuciosa cura, el docde la Cieffitsal6 d'incomparibilitates, rente
se les eorreeperleate poselamacioue de to r Fereendet Casae va extraure un
A tres quarts de Orase obre la sesdiputats.
projectil que el citas mecede tecla
siú el sen oc- Aleara, troOaut•se al
El sienyor LOZANO combat Fiaron' allotjat al coei, seeundant-le en ropebase blau el ministre de la Oovername del Tribunal Suprem ea l'acta de ració els doctors Ferrer i Severo, amb
ele.
Alguns esputare aemrgen que es ere- Mondoñedo (Litigó), preiresant eue es exit satisfactori
deelati la neoitat de releed(' i la neReftreix el senyor Latee que l'autonifiqui l'error d'haver-se coneigaat Hure
eessitat de har una nova eornmearecia. metal marxava a petisa vedocitat, i a
uoms ea algunas votador,e en semi/
Li contesta le eenyer ROSADO, i uns deu trenes abano d'artibar a la
eontrari al que votaren.
en el debut hi prenen part el senyor
torre del Terrninillo, sentí uns quince
S'aprova l'acta de la se/saló ' anteCIERVA, CORDERO, MINISTRE dispars.
rior.
D
ELA
GOVERNAGIO
I
liODIZILlavors intent l baixar de rantornöEl PRESIDENT manifeeta que el
Gli g7. D VIGURI, quedaat aprovat bit per auxiliar cl cardenal i sofrí una
senyor Lazaga desitjava ter unes preriuforme.
5
basca,
caient a terna 1 queder.t sense
guares al ministre de la Guerra, pera
S'apiana l'acta de Salamanca I es
sentits vota el cesad.
es reu en la necessitat ele negar-li la
disiuteix la de Tuy, interveeist-hi ele
En recobrar el reconeixement obserparaulue perçue no esta dintre de rae.
siete 16 del Reglament. Na °baten:, senyors PORTElaA, SABORIT, ATU- ve' dos }nenes que fugien.
SO, MORAL i ORDOSEZ, aprovantHa declaras ei xofer _Tenme Cateofereix coneedira-la-hi quan hi hagi
cera que de tot els sueeeit apenes es
s e el dictamen del tribunal d'acres.
oportunitat.
Despees d'aprover-se airees informes done compre de res, perquè prenent
El senyar LAZAGA acata les dedi dictamene dineomuatibilitats ea fan
el colee en aquell ersornent una volta
siena de M presidencia.
lea correaposente peeelanmeions de dien el cerní, portar-a les mans al voEl senyar CIERVA esposa tumbé
putara, aixecant-se la sesee a les nou lant i la vista faca en la direcció, no
el seu desig de fer unes preenntes relea
vint
minuta.
i
podent precisar per airea) ele enyeta
eionades amb l'oree pnblic, pula no
dels criminaes.
Ignorant la presidencia l'atetemos resEl jutge d'instrucció del destricte del
ABANS GE LA SESSIO
titear a Saragossa.
El ministre de la GOVERNACIO
L'assaes:nat del cardenal Soldevila Pilar, senyor del Villar, i el secredia que està a disposició de la Mesa.
i el combe que se suposava estaria tare senyor Atregui. el feeen arree
El PRESIDENT.—Des del momear
II:mune-se avui a la zona de Melilla, de les primeras actuncione pos-nades a
que el minis-re es posa a la di:ceo:sitie han coneituit el tema de les couver- cap pe! jutge senyor Castro, i cc corsstitui a la Comissaria de Vigilincia
de la Mesa, no veig inconvenient que set durant tota la tarda al Congres.
parli el cremo Cierta.
Ateas de la 54255115 shan reunir e: per continuar eis treballs i donar les
El senyar Prieto.—I ebane, no podia
prenden de la Cambra, el senyor Seso oportunes ordres a, la policia.
El comissari serryor Fernández i
el leerme posar-se a dieposieiie de la chez Guerra i els ministres de FinanMesa?
ces i Governació. Han sractat acab la i'inspector Cervera estigueren !larga
presidencia de dedicar %Mea frases ne- estona conferenciara amb el senyor
SOBRE EL TERRORISME:Villar.
El /mayor CIERVA creta que és ne- crológiques a la menear:a de ranuraEls primers trebails efectuats natabisbe de Saragossa; pene despees de
cessari parlar un eic del que pausa.
ralment han estat encaminats a deseo.
AM' a Sauce:mea ea reg atea un consultat el cap del Govern i dc pul- betr els detalls relacionats amb l'atener.'
atemptat que re a amor la continuarla sar resta: de !a Cambra, &ha des.s- tat i els senyals deis amere del crim.
tit daten.
d'un terrorlame imperare A BareeloEl funeimeari de parcia senyor AgaEl senyor Lazaga ha visitat el pre
na es cometen dieriament alesnptats i
pit Fernendez presentó al jutge una
del
Congres
per
anunciar•.i
unes
sident
queden l'upes/Re. Aldr torea marre un
pistola ainemetice, sistema Alear, de
uoi II un policin. A Bilbao es ChneObrl preguntes al Govern sobre la dimis- calibre q amb una elpeula disparada.
sió deis comandares general de llieta atemptat preparas contra radvocest
i tres ehpsules de calibre 7 que tecle
d'Alts roma El jures absol. i no mes tía i Ceuta. El senyor Alvarez h ha al Iloe del succés.
tractor d'una eentenda dictada pele contestas que no podia esser, perded
La pistola en qiiesthe esteva comrinteres i la nrcencia de la premuere
tribunala. lis riegue deeprés l'arenaptat
no m'en dels cornpresos en rete:ele 16 pletament desearregada.
contra el cardenal Soldevila.
La parcia ha recollit també diverCona a representants del pata hem de del Reglament do la Cambra
Tambd ha visttat e: presedent del sos l rOssos de bala.
protestar contra aquesta a:terneras&
Deepeenen que cid criminals, en la
&tigres el menear Lerraux per anunprimer, i despres preguntar al timen
seva urgida prengueren la direcció de
si te mitjans per acabar amb aquests cias/4i una pregunta al Greserti sobre la banda& de Les Delicias.
el seu altere sobre els dictän-ena del
criens terreristes, que no poden cusen
REUNIO DEL CAPITOL
Suprem. Coro que el ministra de la
-'-o en un poble noble ama l'es--tir
Governac;6 li ha manifestat ene el
A dot quarts do suit va reunir-se
panyol.
criteri del Govern era considermsles el Capital, i prengué ele següents
Te el Govetn la seguretat que e m
com a sentencies, el senyor Le rossa acords.
majan, de que dispo a a evi--prantels
Protestar energIcament contra rastarh la impunitat d'aeueste delictes? ha desistit dc fer la pregunta.
Ha manifestat també tpie es prono- sassinat del cardenal Seidevila.
Quin Es el prcspbeit del Gavera en la
Eieg:r per unanimitat per al govern
materia? Si no té proa elements por b ava parlar sobre Fempat dels dos
tendidas, de elahó, senyors Canes
eccidental de l'arxidiócesi, el deg3. del
procedir demanefs al l'ademen%
Ne pot baeer-hi cap Oment que es Parro:ve pula considera que no hi CapítoL
Ncnnenar una cornessió capitular que
pleon' de brages davant (raques-e de. hagué tal empat; pera clavan t el era.
lietee, no ca.stieent-los i ato (cm que es teri del Govern no volia perdre el s'enearregui dels seaells. clava i de
tole
temps
i
el
senyor
Guerra
del
Rae
set)
els béns de la Mitra.
corepleirin les Pele.
one dense sia embalsamar el caES ministre de la GOvErtsAm carregarà de formular la corresponant
dáver i caparas al palie del dimeli contesta i diu que el Goeern pro- protesta.
eres a divendres, eonvertint en capetesta attic molta amargor contra ele
LES SECCIONS DEL SENAT
lla ardent la gran sala del Palau
atemptats Serie:mistes.
Les seccione del Senat, en la re- quebisbal, amanerada dels Retruco. per
Valdría tenle esa panela elonäent
11114 6 craquesta tarda, han no:nenas., en desfilare el
públic ordenadament.
per condemnar acueste Crims que nn respectivament, els senyots:
Tanthe s'acorde que el vinent didice fan afritima un obrer, ira altre en
Primera, cornte de Romanones; se- vendres. amb els
honore d'ordenanga,
net, 1.1!) tiltef• un policia 1 un altre un gara, marques do Pilares; tercera. duc
sia trasnadat el cadàver al Pilar, on
{g uatee prelat.
de Montellano; quarta, Roarigefiez;
hi heme un gran Of:ei de difunta.
Dia que. deagraciadament, ni ea el ; eirxmena, Eduard Gullón; obesa,
duc
Dissebte se celebraran els funerals
cae del galayo? Reguera], a Lefa, ni de Rubí, i setena, Senchez tee roza.
i renterrament.
en el de rarembishe de Suragoasa. han
Per a la Comissió de govern in*
Une de vuit dies, el Capitel hala
estar traba/s els antera.
terior es nomena: Martínez Pardo,
La pedirla reeditan sellas treesne (lec de Sant Pere de Galatino, Venez, de procedir al nomenament de vicari
capitular, perquè, de no ésser alxi,
per monseenir•ho; el (locera elespIcea Guirao, Fernendez
Cabo, Ga rcle San. autometicament prendria el comandateta la eieva aetleitat 1 ha excitar ml zel chez i marques de Cortina,
ment
de la diiices: el sufragant mes
de la poll e ia perque no eessl ea ele
Per a la de contesmció al Missatge antic.
SP119 treballa.
de la Corona: Peros Caballero, f.:oLA DARRERA DISPOSICIO
S'ha de ter una templete tepareetd
rejeen, marques de Santa Marca Pede la vaga de Barcelona I del remeta- dez Oliva,
En la reunió del Capitel sha
Elorrieta, Arne:Sia i Gavinie r1M11/é sea duee coses diferentes.
git una con:un:cache que el cardenal
Per alee avui sola ha de perlar-se del
va escriure el 1917 i que esteva guarEL SUPLICATORI D'EN BE1errorisme.
dada en mi envelop amb la següent
Diu que no he arribar et moment
RENGUEA
inscripció: "Per obrir-lo despees de
de contestar eateirarleament a la preEntre els documents del despatx la meva atad".
miara de si el (leven te mitjans anfiSe Cap que la lectura d'aquest doordinari Ilegits avui a l'Al t a Cambra,
eients per a eartharren. AMÓ es dirä
bu ha la repetició del suplicatori per cument ha causat vivissima impresquan conatItnft el (1011111reS 1 ja processar el general Berenguer.
si6, puix l'escrit comença dient:
que he pnrlat de Bareelona—cru—el
"Quan V. E. Ilegeixi aquest eseria
Pels passadissos del Sanar es cocseveru confin loe s'arribara allf a nor- mentava mol: la pressa areb que sha la nieva ànima estará, en presencia de
malitder la t'irrítele,.
instas pel Censen Suprem aquest su- Deu."
El (sensor CIERVA rectifica 1 rnant- plicatori.
Parla després com ha d'ésser el
'esta que no bit velent alltrlir molestes
seu entertament, 1 dits que perdona de
Ei a desean-veas que un cop debu!idee e/ton/Maltea e n e P resea la tor
tus el discurs de la Corona figurare tot mor els qui l'hagin pogut ofender
g ues, cine alx grima que un-eadv
aquest suplicatori en l'o r dre del dia i també demana percibí als cm: di ha:itera ello e. predneixen.
i les discussions que es promoguin se- gi ofes o perjudicas, si be cense la
El Gavera te l'obligarte d'evitar la
mes petita intenció de ter mal,
ran molt acalorades.
emane repetiel6 d'eque e ts mena i si
El cardenal Soldevila fa molo enes
Alguna seriecitos asseguraven que
-er nien no té prona mitjans ha de
que confessava i c e rnbregava roes els
aquest assumpte donará' lloc a greus
'emanar-Ina.
sl¡vendrest
per6 ja fa algun temps
sorpreses amb les que no mema el
l'er geoneeroilr que no Feeneirl la Gcvern.
que havia traslladat aquest costa= re:npunitnt no hl lia ultra reme{ que el
ligiös als dilluns, per la qual raó,
L'ASSASSINAT DEL CARDENAL abur al metí
,latig dele measelne.
havia estar !larga estona
DILIGENCIES JUDICIALS I PO- atril el seu pare espiritual, que és un
El ami g ote de la GOVERNACIO
imhe reeilfice i dill que ei el Govern
LICIAQUES
pare jesuita, 1 desaté, es traslladä a
rl estieues capacite riet remetne el
SARAGOSSA—La policia ha prac- la S tu, on se celebraven les Querer:me per parrioriame doixaria el ;loe a tieat registres i ha donat una batuda te llores.
qui pagues ter-ho.
El cardenal Soldevila ha teert poals Mores de la població, però encara
Per a menseguir . ho estit diespesat
bre, fine rextrem que els sitt i tants
no té cap pista.
fer tot rl que eetieui de la cela nie.
Ha trobat una pistola A. E. amb mil duros que li trameté un ntagts.
S'entra a l'ordre del d'a
el descarregader Lees i amb senyals trat fa eco proteden:s d'ima testaLEE 1+CM:N Del BARCELONA
d'haver estat disparailes totes les cäp- menteria, els tenia preparats per reConfirmen les ve:aciones nomlnalt .5- sules.
partir-los equita tivament entre ets ese
her l'Informe del Suprem relatiu a les
lab"nuee s benèfics de Saragossa.
Els noiets sobre els quals feti foc
acres de Barcelona.
Pot dir-se que fora deis Une de
un deis subjectes. han declarat que
EL/ el cris del sensor Itahola s'apeoun d'aqurst es alt i portava un guarda- la Mitra, no tenia cap altre capital.
Ye l'informe per 77 rot a catira G.
Ele dos ferits agudicen en este
pols, i l'altre, més hala, anava vestir
L'acta del getlyor Moren l Galicia
relativament satis(acseti.
de negre o fose.
leoprora per 71 onntra 5.
Darrera el copee, en el qual anava
Els trossos recollits per la policia
La del eeneer Lerroux s'aloma per al bloc del sumes, san: un de calibre el cardenal. s'han comptat dotee
19 contra 4,
¡saetee.
9 i nitres de 733.
L'ama del meneor Baffle s'aprova
A les cine de la tarda ingressaren
DETENCIO DE SOSPITOSOS
per 52 eme centra 6.
al sanatori del doctor Lozano st patA últimt hara de la tarda els sotaLarle del *enyese leleelaa ts aprOVII,
ee del cardenal, senyor Lluís Latre,
secretari del ministeri de la Cavernada per 71 rota C609a 4.
i el y fer, Jaume Casterena, amb di- ció ha
i festat als periodistes al
S'aproven cense dieseutesie 'Otees In- ver5u4 ferides, produides per_erma de Congres,man
que a dos quarts de sis haformes d1 Suprem 1 diversos dietämena
toa.
Ite celebrat una conferancis telef6-

mea amb el governador de Saragossa.
Aquesta autoritat participa que la
guiledia civil hrivia detingut al pelle
dljtebo d'aquella provincia, dos indiv:dus soemsosoe coca a messuenletee
amors de rassassizat del cardenal Sol-

devila.

detinguts han negat rodonamero
cota part:cpació en el set.
No obstant, un- noi que presencie
raternenat i que ha esta t trasiladat a
Limbo ha reconegut un dele desinflas
com Sca dels que feren cls dispars.
El jutjat que entén en aqueser de;flete ha seres cap al ezble d'Utebo.
LA NOVA AL VATICA
Roma, 5.—La noticia de leessassinat
df cardenal beldevila ha produit a
Sa Santedat i al Vatice profunda irapressel

El Papa celebró aquest temí una
_Mista de Requiem per l'etern repón
del purpurat. Altrament, ha telegrafies, el mateix que el secretari d'Esta:, cardenal Gasparri, el sou condel
al Cabilla metropolite de Saragosea.—
llaves.
Roma, 5.--La noticia da rassassinat
del cardeeal Soldevila fou rebuda ahir
a la tarda al Vatice, causales graos
cro-

El cambrer serret. Gonfaloneri fou
l'encarregat de comunkar a San Santedat la Mista nora. El Pape es mostee molt emocionar rctirant-se
croament a orar per ran'ma del cardenal. Oespres el Papa ordene que es
trametés un telegrama de condal al
cabilde de Saragos3a.
Aquest metí el Papa ha celebrat una
MIssa per l'eniena del cardenal SoldeEn els tercies politice s'atribueix
ressassnat del cardenal a motius pontjes.—Radio,
MANIFESTAGIONS D'UN SOTS
SECRETAR'
El solssecretar de la Governació ha (lit que a Saragossa seguian els Dmballs de la policía
per a descobrir als autors de
l'assassinat de l'arquebisbe, sen
se que fins ara harcln donat cap'

resultat.
UN ANONIM
Es din que ha arribat a Madrid cerla persona de Saragose3, que ha portat un papen que es va ',robar al licre
en fou assassinat el cardenal Soldevila, per 1171 noi que despees de regir
el que deja, el va }limar al seu mes-

tre.
Aquest paper Cera:
"Venim de Bilbao. Sien eis de Regucral. Anem cap a Madrid."
El rnestre, amb la temcnea que li

pasada quelcom, el va trametre a la'
persona que ha arriba; a Madrid.
EL DOL DEL SENAT
En come:leer /a sessid del Senat,
slaisse la bandera espanyola a mig
pal, cota a expressió de dol pel asnassinat ¿el cardenal Soldevila, el qua l
era senador ecr dret propi com a ay -

quebistie.

LA QUESTIO DEL MAIIROC
DECLARACIONS DEL CA.P DEL
COVERN
El presIdent del Consell
dit qeu avni rebrä la visita del
general Vives,
—A propbsit d'aquest general — ha afeg11.-tinc de desmentir que liagUés obeit a indicaolons del Govern la sena
sortida de Melilla, puix sois tsecedirem al eou desig davant la
seva insistència per trobar-se
midan 1 necessilar immediata
consulta i potser alguna °pereció quirúrgica,
Tenia noticia que avui ee
portaria un ennlboi a Tizzi Assa o, Millor dit, a des posicions
aväneades, i tal uegada s'intenti alguna reetifieaei6 de linie,
que no signiflqul ni un avenç
ni un retroces, sind una major
facilitat per als combois en ei

auccessiu.
Ha negat que s'hagués ofert
la coma/MIL:teta de Melilla ale
generals López Pozas i I3azan,
i que aquei,, ts llaguessin ra-

butjada.
UN NOU COMBAT A T1ZZI-

AllA
El comunicat de d'Alt
sari diu des de Melilla:
"Les cblumnes dedicades ä
protegir Vallada d'un comboi a

Tizzi-Azza i poslcions avançades dependents de la mateixa,
aixi corn per garantitzar aquell
atetar, han tingut contacte amb
nombrós enemic que ocupare
un extens front, en llocs fortement atrinxerats i defensats
amb pous de llop.
La decissid i esperit de nottres tropes, valentment spot*,
des per l'aviació u l'artilleria,
han Inutilitzat els esforços de
l'enernie per pertorbar la marxa del oomboi, que arriba felisment fins la posició de Benitez i segui després a cubat
dels loes del contsais fins la
posleitS principal.

art ehaa erg huta
objectius, malgrat de
tenir ea.
front ed mis selecta de
44.
mis, qu4 ea calcula ha
opesar-tos len* 741)0arrtbat,
cebe..
tenis, no havent estat neeessu
ni apellar a cap de les
colual.,
ales de reserva.
Afegeix el darrer cornuitua.
quío roetnetib de Lotee ley %te:
pes ha es tat moit bri
llant, j
dels regulars, terç, carros d'a-la
salt j avusoi6 inauperehjje,
Veta dcrasS tes pri meros
di.
quedes forces bones eärregues
a la baioneta, i que a
l'enetnie
se Ii ha fat una ver itable
car..
niseria.
g'ignerra fine- aquest moment
el nombre de baixes experimen.
tades per nostres tropes que
aseabeatard elan tingu t eme,
C1C3 de les mateltes, deluda.
ment compeovades."
tINA EgUEA AL IfISSATGT
El conato de la Montera. ha uuu„,

ciat al Presiden: que pr esentara usa
Mioatgo, en la sesrd gcionada amb el problema del ity.
roe, a 1 objecte que s'obri el dege
debat sobre la polítiea del Goma a
esnaena al

Africa.
LA lefPRESSIO AL GOVERN
Sense que puguin especificar-se el,

medias, aguaita alt damnava una ir,
pressió optimista, que contrastava
asno la dalir, molt pesimista.
El president del Corcel no teria
noticies completes del combat ni ha
rebut cap relee: la detallada de les
baixes, pera esteva satisfet de yes.
perit que havia revelas l'exercit,
eessig que La infligir als moros i lee
ihaguessin logras sota eis objete&
L'han visitat a la Presi.lencia casi
lote els ministres, hieles els d'Esas
i guerra, que han conferencias ase

ell detingudament.
El preeedent del Caneen, a la to.

de, ha conversar amb el rei des o
la cabina tele;Onica del Senat. i a á
nit hi ha parlas de nuca donar,t cesa>
te dele detalls que tenia del comba
del liarroc.
LA POLITICA CATALANA
EN LE2201.7X L'dFORNA

• INFORMA CI ONES"

El dari "Inlareencionee" pelssita
artiele de "Juan de Aragón" sebe
el problema català, exposant cae
greveut que te exigeix del Gorga
el que porti allí a un dele mes cm:neme ministres 6 ex-ministres.
El ete (ha Id condertata Ea 114r.
leer a un frece., del qual no en El.
dri ell la responeabilitee pula tía pao
Meres del Marsoc i Catalenya ea se
den ésser cousiderats com cosilet
d'ir.dies anib els quals fan tapen=
als "curanderas".
Aquesta treería l'han sostiaguda
países eatrangers, uta/masa per al
arrees de més responsabilitat ee be
í mes tisis caree:o:Mea:s.
1 Ate" 1-n Millerand loa comiur
d'Alskia i Lorena en c.
E
ffells de l'anexió.
— El mereja (Fati publica unes ro
nifestacion3 d'En Lerrotoc, en les que
alludiat el problema. de Batee:osa
que el remei estä est rautorito i a
la indelendencia del representaet es
Geern i els gévernatiors de Barre
lona no solo', tenis; cap de ira die!
costee.
Es aquel{ Lamiera el m és encone
el mes delicat de reta, el de mis gol
respensabilitats. Per que, Cenes, pee
sliteixen els Costras an rector as
parlar a Barcelona a bornes sense
valor, sense la espacios: i solvertes
tele:cal necessäzia?
En Lerroux te el erben! que eir.
reg de gesto:a:lar da Bareelom
. rea d'igualar-se al de ministre; Uf,
que Mal coca ara él cestutn elditaf
a ministres els que han estas scret
nadar de Bartelcia, seria mis CCI:Vt•
nient que fossin els ex-ministre ea
elegits per entendre en sesea flft
ptabletee total.
Solee la situació del regiceausee
ha ¿lt:
— Els regionalistes catan ara es
plena madure:so ti a dir, en plena lo•
popularitat. Tant, que el "tot 5 rel 4
Iban heretat els clements d'Aceié Ca
com es natural. acabarla-talnque,
essent ei mateix que seo ara els Ir
gis,nalistes.
Per anzsb no ene sembla un perill
el separatisme. Es traina dau-ta ere' lució natural: as-ai, rebela; dona :a>
5'.gents.
Donés hi ha en tots ella encara en
no ncgo la sinceritat d'aleen sector
del separatisme. emelcorn tic eemedie
Com el periodista alludis l'agitar:6
produida per tes cridee bemoguistee
ha dit:
--Come:rota arnb això ; 11A 111,
de defensa oern qualsevol altre.
Per cert que hi ha quelcern. que cal
qualificar molt durar/lene
—De maniobra, per exemple?
—Em refereixo al les d'haveroe
encarregat en acuestes circumstencie
de la presidencia del Senat el corl:e
de R.:menor-es.
aosermassuaammos~:~0",

Darrera hora
AL MARROC
A TIZZI AllA HI HAN HAGli

43 MORTS 1 21 0

rtsrrs

El ministre do la Governaeld
ha utanifestat aguaita metía sda que Ti havia pregat eJ mea>
tr4 do la Gueira que digne s 11$
periodistes que en la °pereció
d'avtui al Aferro° havien rensultel
210 terne 1 45 Morts, la laaati°'
na d'aquestos del. Terc u itert°

lars.

Entro ele ¡norte bi han 41
nent -NrOnel cap del Terç a5
tal Valenuela, el capt a o'
Teto en Casado 1 el taeet !tal
atajare «a Oelas

ores 8 de juay de

1923

LA

,ATALLINY
SABADELL
coferénola Vida!

I Vin yes

regalada font de Sant Gil i el Santuari grandiós i inesperat. La magniiicancia d'aquella vall no l'ha descrita pas cap dels nostres cscriptors
és que as tots els ha sobtat l'admiracid, com si la inspiració els les aturar, jo diria per trabar-se tan aprop

a

. 1 exposició Dominico Soler

0016 a Aooló Catalana
uposioló cokleotIva a Dalles
Arta
Doant un nornbreis auditori sha
en una de les Sales co hi ha
asposicia de pintare> d'En Domae ara r a l'Acadèmia Catòlica, la
.taieriacia del publicista senyor Jaua Vidal i Vinyes, sobre el Pireneu.

abrí lacte el membre de la Secció
ta t i .arqueologia d'aquel/a entitat
*cultura, senyor Salvador Sabater.

del ce!.

Darrera mateix del santuart, isom
hi veu aquellas muntanyes d'En Maragalj; endevinant-se els estanys de
Carenaä, en els quals Mossèn Cinta
hi veia els espills de les fades i un
ocie mis enllà les ternes germanes del
Rosselló vera les quals seno lii va
l'anima.
Pot donar-se per satisfet En Soler,
po rqué en portar-tras la seca obra a
casa nostra ha aconseguit fer-nos fruir
intensament: tots l'hatem admirada,
els inteHigents li han reconegut el mirt rentable; i ls que senara cor sentim amor i je aentut, us sentim a a
s ráment d'haver-vos sentir sabadellenc,
puix avui podem enorgullir-nos parlant del %marre mestratge.
En el conrcament de l'art a casa
• nostra, de molas anys la ha l'actuació
. de la gloriosa Academia de Belles
Arts, i des clara hi ha a Sabadell un
t ama nucli que arnb totes les seves forces coHaborara a les tasques ¿'aquells
esperits arden-oras, a fi de situar el
nom de la ciutat en el lloc ene Ii cor, raspan.
Dmsras de les paraules amarcles de
sentiment del senyor Vidal i Vinyes,
les quals foren calorosament aplaudidas, el Consiliari de l'Academia Catalica, 1 illustre canonge doctor Ultra
Carreras tanca l'acte amb uns mota de
cordialitat i afecte vers En Dos/lance
Soler i la sa ya obra, i al senyor Vidal per la seva dissertació.
El Centre Catalä d'aquesta ciaras,
integrar per elements nacionalistas, ha
acordat en reunió general, adherir-se
a Aceró Catalana per creare que
aquesta nova entitat sosté el -mateix
criteri nacionalista que els elements
del Centre Catalä han vingut sostenint fins ara.
Aquesta adhesió fou acordada per
unanimitat i anal) gran entusiasme,
fent las de la paraula diversos socio
els quals tingueren frases d'elogi per
a Acció Catalana i la sera actuació.
• En aquesta mateixa reunió s'elegí
la nora Junta, la qual és com segueix:
President, Gabriel Casals; viee-presiden:, Pare Martí Peydró; tresorcr,
Francesa Tiana ; bibliotecari, Joan
Montllor; secretari, Tomàs López, i
vocals, Antoni Martí i Tosep Campmany.

El senyo r Vidal i Vinyes, comença
f¡licitant a la Secció d'Art i Arqueoaas per l'e treenta que ha posar en
rrebal l , la qual cosa ha fet possia que en poc terma d'ésser funda". hagi ja donar fruits esplendoroasase han astas una sarie de triornis
assecutius. Glossa la significació dels
aa. que donen hora a la acacia: els
etg d'Are i Arqueologia. Es innefaje--diu—la. importancia que té per
nosal tres el comprar amb un nucli
jures ajuntats per estudiar la bei crear tes art noble i en el mis
asa sentir de la paraula.
5 principi de modèstia que duu corn
base la Secció d'Art i Arqueolog:a
cita als seus directora a posar-ce
pta el guiatge crtm home, que ell tot
pl re =a institució i un mesare mala-alible. n Domanec Soler, arnb
ismor que posa a totes les coses, saet infiltrar i orientar apresta Seca')
¡ma manera cxemplar. I si no, rit.:el Carnee com ara, aquests dies, la
sa actuada ere aquea Secció ja
trastitueix un allieonamenr: la sera
osició d'obres admirables és una
galera 1E46 'rayana En tetes les obres
fulgura un sol terna i arnb cll ha
aactat tota la Casa i àdhuc l'ha fea rarscendir per tata la ciutat. En
alca enamorar de la natura, ha presas' : un sol caire, limitat, exacsant
part del Pireneu, aque:ia contraque han l'atar tots els torres poca. al davant dels quals hora ha vist
arare En afaragall.
Les solituds pirenenques han exer,Ueem.pre damunt dels catalans una
:necia per la grandiositat i per les
res !sellases incomparables, tahneat
cre dardells embruixats i que en lloc
tés del món poden contemplar-se.
Núria té ' per als catalans quelco:n
ces que l'atracis d'excursió: té una
'agenda i una tradició i en Santa:,
amb tma perla negra, a la qual la
jset nostra professa una verstabla deL'Acadèmia de Belies Arts esta
rai6. Per aquest motiu, potser En
kler s'encamina a la rnuntanya cop- preparant per a data pròxima una exposició collectiva d'obres deis seas
ra:ara totes les sa yas preciositats i
associats, la qual sera instalada als
ara L'abundor de clarot
salons d'aquella casitas i no a. la sa• sent necessitat dallanyar-se
• :apurases del móra per atattser-se leta d'exposicions com baria fet fins
ara.
•
el al qual porten els camina esNona crea que amb els elements de
costaruts d'arran rabim. 1 tot
qui disposa aquella Academia, pot
t ens ofereix el bosc, darrer
e de la terra habitada. amb azula- isser aquesta Exposició una bella
s:e:a de colora i esclat de vida. 13en mostra més do es activitats i orien• ja de Ribes, rera aqueLl nial tacions ricas nostres artistes.
'ar -ales de Caralps, En Soler ta la
SANT FELIU DE GUIXOLS
parenenca que havem carnearas.
he
i carnadas arr.b mestrívala falda
Processament
Robatori
a mt boirades de cobalt i asentista L'homenatge a mosteen Reixach
o el mes just moment. No peacm
—Diumenge nagua: ;lloc l'enterrament
kan' pas de remarcar la manera tradel conegat industrial En Manuel Pou
ada rom ha fet parlar una verr.eda.
,Malaret, lenta republica i ex tinent
aranbarnent de les aigües era el tres
alcalda d'aquest Ajuntament.
andes fantästie Salt de Cua de CaLacte fou una veritable manifestan11 i els turons paryolencs d'aqueil
da de ¿oh
aires de Pireaeu, des de la Font do
—Avancen rapiaament les obres
'a Rufna fina mes enilá del Riu Nere. a tocar el Taró d'Ea Riba, tac claixampla i embelliment del gran balcread "Sant Te:m". En realitat és un
:Minera reprodtats.
establiment que honora Catalunya, en
in donar el tomb al repelió de Mdificament té parió.
ari fina arribar al pont del Cre—Per l'Audiancia Provincial de Gina1. era ofereix la nata feréstega
rona ha estar conf innat en rotas set
hem hl pressent aquel. Desease!es, pas difícil i perillds que obliga asan l'auto de prOCeSSanlent dictat pel
Jutjat d'Irastruccia d'aqueas Partit,
a dones els ulls de por al vertigea.
contra els veías Pare Alsina Carreras
Ea Soler, en fer-nos tresar amunt,
i Eusebi Oliver Carreras, majordom i
os omple els ulls de claror s ineefl:des. I pastora pe: les gorges i e:
thxl: ra t , respectivamena del m'ir:monf Manuel Burch i Mera. de BarSir del Sastre en mig de pArets de
raqucr.
>rara. que sernbkn filtrar la larm per
—La serventa Maria del dallar
tu escletxa, i escara anem mas
Prat ha dcsaparegur de can Joaquim
asar fina a donar la volta sobrada,
Viladevall, domiciliat al carrer de
ple aire i a ple sol, entrant en la
cagar, emportant-se una quantitat en
ass zeparable vall de, Nana, arnb la

metälic, joies i robes per valor de Seo
pessetes.
l'Ajuntament, la "Associació Catalana•Autonotnista" i el penodic "L'Avi afasia" alma adherir al
Homenatge a mossen Baadiri Reixec
tots els mestres i mestreses munidpa s ¿aquesta durar.
—Durara el mes dc maig ancorareis
al port 16 vapors i 7 velers.
—E/ moviment de pobladas, ea el
macla mes, fou com segueix: naixernents, 13. Deiuncions, p. Mat r me.
•
nis, 6.
— La diada del Corpus ha estar bri-'
llantissima,'encara que la professó no
fcra animada com altres anys..
El pendoniste era el conegut industrial En Rail Rorna. Roca, al qual
feien costar els senyors Compra i Vilaret
La nota sobressortint la constitul
fet d'halar estar saluda el pas de la
processó des de la Casa Ajuntament,
casa que liarla deixat e feC-Se duran inolts anys.
—Dijous al matí plogué fortament.
El temps mis cucara bastant fret, sobretot al catire la tarea

•

•

—

CASTELLO D'EMPURIES El Corpus de Sang.—Les fulles y otanta d'Acció Catalana
Davant d'una grossa gestada que
omplia per compara els espaiosos salons de ball del local "Foc Nou", va
calebrar-se a la vila de Casteiló d'En:parles. datas passat, arta asediada commemorativa del Corpus de Sang.
Al 50: anunci de la celebració de la
mateixa els quatre senyors que en nora
de la 1: A1 N que, servint i ajudant
les gestes proa conegudes del penad
senyor Lueje, en nom d'en desgoverren la nostra vila vareta fer venir, de
la vaina vila de Sant Pece sin cacamol da Guardia civil, els quals arrivaren havent dinar i varen ésser aguartelats a la casa de la vila, quedant-saii
fins a la matirada, ro explicantssa
tanga el motin de la sa y a presancia a
la vila, com no sigue per la po de
que catan posseits aquests quatre senyors esmentats.
A Mora anunciada va comentar la
vetllada, recitant d'una manera perfecta
ute ben ncertat recull de poesies alguna
dels rutas i nenes que assisteixen a
les classes de cata'ä del Centre Nacionalista. Llargs i entussiastes aplauda
menta premiaren el traban deis joyas
lleaidors.
Tot seguit, i entre mig de gratis
apTaudiments, ocupa la tribuna l'incansable propagandista del Nacioname En Jotap Bordes de la Cuesta, alcalde popular d'aguzara ' vía/. i amb
In. daretat i eloqüencia en ell acostumades va explicar a la gran gentada

que a peti dret i plena d'entassiastre
escoltava, la significació i els tete de
la diada qua es commcmorava. En aaabar ra seu parlament tina Ilarga ovada' va demostrar renttgäsiasmc del p5s191:c.

Va acabar la fasta danaant-se fina
a la raatinada.

—El Centre Nacionalista ha repartir als velos (raqueara vila la Jara
volant d'Aedo Catalana, "Lastran en
les animes".
BORGES BLANQUES
Les eteccions.--L'Orfeó Borgenc.-Les conferències a la Biblioteca.-Väria
— Ha ajudat a refredar l'entusiasme dels elements nacionalistes davant
les pròximes eleecions de dipntats per
a la alancannunitat el resuitat de l'assemblea celebrada diumenge passat a

Liesda.

Si be ‚'ha consurnat ofirialment el
pacte qu a ja existia entre el senyor
Macla 1 Jorentur Republicana de Lloyds per anar a les alece-loas alegras,
no ha estar grabe farorablement comentar, per mima ele demente de Jocntut Republicana de Lleycla pasa'
en joc tota classe de aoacefons per
tal d'obtenir el majar nombre passihle
de delegaciane i aixf inauir en les (12ci›sions de la reunió. Se sap d'alzan
palde que l'alcalde en anar a dallar
noni a la me s a de Das s emblea es
neu
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eigat paer
spon
legt
le J,oe
il eztnut
se
tRroebpaurbalicajanaamq trs, uitto de
Di

ELS ESPECTACLES

tan dais llove r autorltzat ni signar

el llneemmens aeml ednetl'eg at de Joventut Nacionalista de Borge s , senyor Xammar, cuearant-se amb els eleMeuts de Joventut Republicana presenta a l'aete ala
te.;
p ncieoune,menoi etu:nt deraie na aerl sp lntostia.li i ;r
etlaig,u
cas desfessin l'erro co mte lean couQu em se
nciáinuta
ig a leal
zoma amb els Riu iret

ote.
sala de Retal ra
senyor • Natinner i per tant la Joventut Nacionalista de Borges han restan
1/matearas.
M a ga no pot predir per a l'esdeveraidar le, conauuirencies que pot portar
la persistb./eia en cenes ocalicians que
re•o_utjapeiil:e-vscrilt,aasbleetpoi bole.rte6 Bergene,

a la sala d'acres de la Biblioteca Porular don:1 un caneen Iutim. Sota la
batuta del encare En Lluts López as
cantil "El cant 'le la senyera",
amar ate ia uúvia", "El eant dein ocells"
"Caneó de Nadal", "El p arda!" i altres del caur,onet popular eatalh, fino
a tretze. Lakfai tingue un remarcable
èxit i el mcstre Lapez loa mar felicitar.
Han emnencat a la Biblioteca
les conferanai e s asgan:izadas per lw
ComissiS d'EdueaciS general; aquest
.
primer . cicle eles sobre .. s rus dc
Catalunya". a arree lela senyors itonieva I lduarte, vau iHustrades anib
',roja( eitm.._
—

espeeteeles de

BERGES e SANTPERE
Pinto, ra arma.
ASSUNIPCIO CASALS
dimart . , c de .1 1 /c1Y . tarda,
a les cinc. Entrarla l butaca, 1.:NA
pesseta. barrera de
PETIT I PATAUD, S. EN C.
Meravellos eilt
Ntt, a les
de la narrackl, anecdOtica en guatee actas 1 setze QuadruS

Felioldad. — Divendres,

rajen de la companyia. —
Dissabfe, debut de

tarda, a preus de ata,
CLAVE
l totes les bits, el sincer esa

DUDA, clIJous,

MARDARIDA XIRGU

CLAVE
Tot Barcelona desatara Del GRAN

bae,...7.~-e-s+c44-14~st.esi

0.04.444.6444e. t+Wri.1411+414-s

¡ Tealre Barcelona *e

TEATRE ESPA:VYOL per admirar
tan gcandlosa obra.
aqueas teatro el perfumen 015•
marnent amb perturns Ar•TRA
C.andserles IDEAL, (lel correr (le
san!. rata . 74, 1 sant harma, 9.

4-9;i444-Pf.044844

e

Telefon 517 A

PE

Esdeveniment de l'any teatral!!

Teatre
Catalä Romea
—-Tekton 3500 A. Dissable, nit,

Reporten i nou i exclussiu.
Riquíssirna presentació en
decorat i vestuari. Debut de
la formosa eanaonetista de
t cants regionals

amb la magnifica obra d'En F.

SERRALLONCA

Soler,
EL FERRER DE TALL
Prenent-hi port els principals

Divendres, tarda i nit, fancions en honor i benefici le
la tiple cómica VIctaria Pinado, Tarda. La montería i
Que és gran . 3arcelortal Nil,
El asombro de Damasco
Quo és gran Carcelona!

MARIA CONESA

debut del colós de l'escena cata.
lana
ENRIC BORRAS

LA ESTRELLA- ERRANTE
i LA MONTERIA
Nil, a los eleiti
• DON JUAN DE

OFELIA DE ARADOR

elements de la eompanyia del
Teatre Català.—Diumenge, tarda, El ferrar do tan. A la n'a

i

YERRA

el

elne+44.41~044n4<444-144.11.4

BAIXA

--CINEMES:7-

Sublim crema') d'Enric Borras. Es ¿copaba a comptaduala.

+04e344+444e4.444-044444+9..,
444~~4444,,44~34-..,ffl, >44444446.4$44444.044+44+Cp
Teatre Novetats 2
Teatre Cònic
d'Istiu 1923

As-ui, dimeeres, nit, ales
dala Segun abonament da

1 Moda. La comadia en tres
aelea. original da ‚roan JeSir La yan' ,,„
El madrigal do la cumbre

Aval, (111T:erres, rolossal estreno. del

tuse i riquesa mal vastos.

:,.-aebeezeo-,14+eareaete~ee
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¡Hin MAUI

i Marina
I CINEMA NOU
Avu L'home sense nom, Tres
setmanes do vaeances, Latis

Companyia de comedia del

JImmy. segona La promesa recuperada, L'entremaliat capita,
La filla indamKa, 13 o 1 a
.t.e.4.14+C^X.,~1~04~

Madrid

Degut a las raituals circulas-,
täncies i no essent possible
trasnadar l'equipatge i decorara del senyor Raymond, l'Empresa alut vist obligada a suspendre les funelons que l'esmentada atracoió tenia anunciadas.

Direcoló, Artur Serrano

KURSAA L

Aval, din-lacres, tarda, a les
cinc, matinée popular:

AR:STOCRA-no SALO
PALA!' DE LA CINE2ATOGRAFIA

Avui, dimecres, el Inés gran
esdeveniment de la temporada. Estrena de la superproduceiú dramatica, marca
Metro,

PIPIOLA
Nit, a les deu:

' [catre_ Nou

EL PASO DEL CAMELLO

Goneanyia de vodevil lirio
sarsuela dirigida pel gaaciosissial primer actor

Tata els dies:
EL PASO DEL CAMELLO

SALVADOR VIDEGA1N

Avui, ditneeres, 6 de juny

L'homo sonso

nom, Cloo la franceseta, La jugu e sca d'un tullid, La bandera
nutornätlea. El entromaliat Cu.
pide.

Teatres

Teatro Infanta Isabel do

Testre V ictbria

at

e4e4,4.3fiee~4441,9
Diana ArttentinaFxcelsior

Possell

+

2

Progrrama Mula: Qua fa el tau
marit?, flnisstma comedia pel mole
Dougias Mac-Lean; El modern Quiso:. (represa), per Douglas Falrbenlis. El caballar de rae madura,
m
riure, I Cursa
d e molt
Š rata:toa:alas Troten Armenaue.
Dernä, dIj0115, una altra gran esnitran La oidor de la llar, art,

exf.445)44t-eftrrs.r.9+04~-

estrenada lier aquesta com.
panyia arab axit rixtraordi'inri al Teatre Lara, de Madrid, la última temporada
d'hivern. — Denla, dijous,
tarda, a les cine, matinée
econarnie. La mala ley, co• maciia en tcps ;lelos, de
grandiús axil.

;
'

Saló Catalunya

airib la granalosa sarsacla en ocies
EL LEGO DE SAN PABLO
!Maques primera nasse. O pts.:
segona. 100; tranques les nitres
mealitats.
N/t. a dos Quarts de deu. Axlt mal
/st de la sarsueia on tres artes,
MUJER Y REINA
interpretada pelo prinelpais elements de la companyia. DO,Orat
nora Magelnea pres.entarta,
Dissabte. debut ite ia primera ti'
pie rnmtea Antonleta Fuentes
prInrer acto- Francesa Gómez

!MARI) SI \10-2 ASO

,1n111111n•n•

1•444444~44444+4444 4 1et
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Gran companyla anea ile sarsuela,
opereta 1 revistes, dilucida pel
primer actor Enric Bous.
Arel, alineares, tarda, a dos calaras
de clue, gran matinée popular

Gran companyia camicedramatica del
Teatre Lara, de Madrid
Director d'escena

1

Avui. dimecres. tarda, a dos
quarts de cine. Nit, a les i
den. Projeeció de notables
pellícules. La gentil halla- e
rina Maria Pujol. La famosa trotase japonesa Fuji.
Els aplaudits artistas Trio
Plaxats. Grandiós exilas de
la orpinant cariaonetista

anunci i sabrett la gran campanyia que debuta el 9 de juay.

prellS

1

Temporada 192a-24

1

Llegiu tate els dies aquest
ZU

•e

COLISEU DE VAR!ETATS

Teatre Victòria

avui, dimeteres, larda,

Temporada

e.

2.

1144+11.4+14,4444444.444444.1

TIVOLI

1

MAMA FELICIDAD

Decorat non d'Oialla
Pastor. Riquíssim vestuari
de la casa Paquita.—Demit,
dijuus, tarda i nit, Mamá.

CLAVE

inosos programesa—Divendres,
comiat del gran Raymond, amb
un mag,nifiu esportada a benefici del taquiller del teatre, Ramo/1 Jornal. o— Dissabte, debut
del genial artista Enric Borras,
timb El forerr de tall. Es despatxit ,aeoraptieturat.

del
Teatro de la Sarsuela, de
Madrid

a ramales. Aigua riquissima i abundant que neix
roca al mateixconvent.
Vista panorämica . dei Golf
da Basea. Illes aladas i Cap
de Cretas. A minuta de la
casa hi ha una bela alatja
Ir e :' o banys da mar. Caan
d'exeurs"ons. Per a 'atores,
a l'administració d'acrussa
darri. da 9 a 10 i da 7 a 8.

Company ia de vodevil 1 grans

misten i dels faquirs do l'India,
Metempsicosis, Raymond dentista, äquina de divorciar, La
seda miraculosa, ete. Denla, dijaus, dos gratts espectacles pel
Gran Raymond. Tarda, a les
cinc i ala a les deu, amb far-

Fasta d'Infanta
Per la cap-sanara de Corpus es tradicional a nostra vila la celebrada
duna diada pela infanta
.Aquest any ha obtingur Inés sellas
que mai mercas al bon zel del secretari de FAjuntarnant, senyor Coalla
Bascas.
A les <lea del matí els nens de le.s
escobes de pärvuls, elemental de nenes,
germans de Sant Josep i germanas
Cal-me : has, macadas de l'orquestra
"La Principal", de riostra vila, i acunapanyat del maginic Ajtastament, Surge accidental Cap de ta Guardia Civil i Delagat d'ensenyança, s'han dirigir a l'església Parroquial, on s'ha
celebrar un solemne ofici amb orquestra
i cana
Al dais, els rans• han estar obrequiats amb bosses de confin a la casa
comunal,
L'orquestra "La Principal" ha tocat
tres sardanas, que han estar maneja.
des per nornbrosos amaras dc nostra
bella danaa.
A la tarda, dues selecciona infantas han jugat un partit da futbol
camp de Catalónia, eixint vencedora
per tres a dos la sellecció groga.
Els petits futbofistes han estar crasaquiats amb dolos i xampany, ofort
pel fabricant senyor Miró.
bete seguit salan cremar focs japoIlea0a que han fet les delicks de la
mainada.
- Per fi de fasta s'han projectat dues
pellícoles monea co cl sala despeetacte', en honor aas menta.
—La processó da Corpus ha estar
Buida cem mai. lla estar pendoniste
el senyor Josep de Casas.
—El periòdic local "El Noya"
ensprès t111a violenta campus-a en pro
da 'la causa dc Catalunya.
•

Al coa de la Costa Brava,
gran ealifici. ex-convent,
amb cel.les disponibles per

e••••••••+4444.1e++4•••••
Gran Teatre Espanyol

Avui, diraecres, a tinta quarts de
den, El gran Raymond presentara un formidable programa,
camposl de les seves rada alabees illusions, entre elles El

SANT SADURNI DE NOIA

Estiueiants

da, a dos quarts de cinc i nit,
a tres quarts de data

The Orea Raymond

Companyia da sarsuela t
opereta Pinedo-Ballester

Gran companyin de sarsuela i opereta
ZUFFOLI-PlialA
Avui, d'aseares, tarda, a
les cinc. Nit, a les deu: Segana i tercera vepresentaatoas de l'aplaudida opereta
en tres actea, el primer dividit en dos quadros, original de Carlee Mlena Perkins, música del mestre
Acevedo,

jous, dues grana funciona, tar-

Talaron 3E00 A. Tres ültimes
mes funcions d'Arrau a Barcelona pel Rel deis 'nimios
El magia dels reis

Roble.

ELDORADO

Chamberi, Ull per ull, EI present do boda. Nota: Deniä, di-

l'eRtre CatIlit Romea

— Fa uns dies es traba malalt
pare ae la Dices. Na *aria Lob de

.34+944••••••~44+.444;

1923, tarda, a dos quarts
cinc, i nit, a tres quarts de den:
Grandiosos axila La Venus de

"TEATRES -

t

e

DON7.8 FRIVOLES
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AvAmPODSZIANDE~~

•—alai!
esgarrifada
lluvia llançat aqueat crit
• tota
d'indignacid.
mai!
—Eseolteu—va dir 'Mas. Kildair agafant-,
psi braç amb brutalitat —La situació ha
r enviat, esta y sola... absolutarnent sola. Com .
Penen? Sola! Sense un centau... sola!
—M'és igual.
—Ara potser sf, pera d'aqui una setmana
P0 0 mes... creieu conbixar el patiment pitlot del mata; us die qua l'ignoren encara! El
!fh gran as la miseria. Passi el que nasal.
fria el que féu, sumare seren Mrs. Bryant. Un
P er iode de la vostra vida acaba de tancar -se
Per a veis. Heu estira-Jata. no tornareu a esta,
mar mai Inés, pera l'existència continua. Es
linn aa i penosa.
—Cona gasea suggerir-me semblant. infaa
zis!

auf perquè Une experiència. La
'bata es desigual. Una dona no pot defensasrom un borne. Valdrfieu, pulsar , d'agua a un
an Y, quan sereu al capdavall, despertar-vOs
an una sórdida ..canibra d'hotel, separada de
la t% eis objectes que us han voltat fins ara?
rnn al a gran amor us hi _podrían arriscara
Pera ara que eMteu sola, no, no!
tSer•
"a aa , seguireu els meus consells pesqué jut_
te les coses milite que vós. Sou Mrs. Bryant...
135gel u tot el q ue una dona milionària pot
— 1.7s parlo

r

• •

e
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SEIXANT.1-17...!

cobejar. Aquest as el volara destf. Cal se-

--Tingueu calina, aIrs. Dryant—suplieä ell
inquiet—, parea esment!
—No tingueu por—respongué ella més se.
112110/--, tet ha passat. Vollsolament que sapia
guau que l'esta-nava tant que cap cosa al meist
inamportava sinó eta Tothoin ho pot saber,
Hauria.fugit... •
—Si, sí—digué Beleher vivament, agafanta
li la ma per calmar-la.
Davant ella es dreçava la gran façana da
gust italia de la residència deis Bryant, esa
vint criats esperaven la mestressa de la casa.
Quan s'aeostaven al repla d'entrada, Solcher
albirä la laasta silueta del marit.
—Esta alli — avisa precipitadament, pres
d'una nava terror.
1 tement quo ella no l'hagués antas, insistí arnb una veu tremolosa.
— Paren esrnent, ell esta allí... el vostre
mara!
—Sí, l'he vist.
Retira 91 sea vol, el plega, el torna i Belchela el qual pagué veure un rastra que nomas
reflectia el desdeny.
—Podrían die que • Mrs. Kildair us havia
invitat.
sa el que diré —va ter ella amb sur
somriure amarg. Obriu la portella.
Beleher la mirava eetupefaete, confüs da,
vant aquesta mcrbilitaa esgarrifosa de carieter uue ella li danava DVOYR: una imuotanaia

173

172

guir-lo.
—Ah! i cona goseu parlar-me aixi?—gernega. Mrs. Bryant, oprimint el mocador contra
els ulls.
—fEs que després d'aquest mata Elisa, la
situació ha canviat completament. Les raons
que us feien obrar ja no existeixen. Esteta
sola contra tothorn. Coneixen el vostre maria
Un mor, un gest en públie, sera prou perut:
us rebutgi sense pietat.
—Cona puc tornar a casa — digné ella asseient-se mig on trabaré lotees
per fer-ho? No sé encara ben bé el que ha
passat. Tino l'anima terrassa atuida per ano.
litzar res. Oh! si jo hagués segnit la nieva
idea! Si ell in'hagutaa deixat fugir fa un mes...
dos mesas! Si almenys haguda tingut la fermesa d'arrossegar-lo el Yespre en qua ens
vàrem trabar a 'casa s'ostra! Si...
—Elisat—interrompé la veu serena de Mrsa
Kildair.
•
Retornada a la reidifat, Mrs. Bryant va po
cap
a
caminar
febrilment. Pera
sar - se altre
gaireba de seguida reprengua el seus planys;
— I VÓS vuleu que torni a Casa del meu mara! Si sabéssiu com i tata la re[Palsió
que m'inspira. Ah! quina existaneia tan atroç!
COTil sap fer-me sufrir ami; un mot, amb una
mirada... Cona es delecta amb les sevea cruel-

a ilisa,
tot,--

Elisa(

.

•
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— El vol veure de toles passades. L'esnifaste,
bil és baix amb lea sa y as 'natales, lluvia de
trobar-loa l'estació. Qua fent?
portar-la a casa seva cota mis aviat
millar. Va dir )lrs. Kiltiair ama autoritat. Expediu-hi les maletas inunedintantent. La si'nació ¿ 5. tan prima que es pot trancar d'un
moment a l'altre; canee Bryant.
'Llança una mirada sobra el esos immabil de
la sosa amiga i afegí:
taran més afecte les tatas d'amoníao,
vais a cercar-les..
Mrs. Bryant reprenia poc a pee el conetze
ment i interrogava els dos testimonis d'aguas,Ia escena mula una mirada tarbola i suplicant,
—Aleshores es eert?—suspirä finalment.
La Contemplaran amb una immensa pietat,
incapaços de respondre. Sobtadament ella es
redreçà d'un salt, colpejant-se el front amb ele

punys.

—He estat jo, sf, he estat jo la causa.

.
1, per segona vegada, va perdre el conei.
amena
—Apa, cuiteu—ordena Kildair a Bela
cher—; dignes& al xofer que torni les malea
tes. Cuiteu!
Quan Belcher torna, Mrs. Bryant, resala
mada de nou, es passejava per la cambra com
tina bestia engabiada. Oprimia un mocador
contra els seus l'avi per ofegar el sanglota
que de tant en tant la saesejaven de cap -a

o
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quart de cine. Dos grans partits de pilota a cistella. Nil, a
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mita, interpretant - se
Ulti- JaCr,'")...1ES THISALID, %dolí
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peus. Sense treva rapaba la mateisa frase desesperada:
—Sao jo, jo, la causa de tol!
Nro. Eildair, preveient les faseS de la crisi,
esperava el moment propici. A una 'indicació
(l'ella, Deiche;' s'asseiS pscientrnelit en una cas
dira de braebs.
jo... jo... jo—gemegava la veu que
es percha eh urt senglot.
—Vds no ski causa de res —pronuncià greument Nra. Kildair—; ha estat la fatalital.
nO, jo soe Púnica culpahle—barbotejaba obstinadament, cada mot hurnitsjaill-se
de llägrirnes.
Mrs. Eildair s'hi atansa.
us heu (l'acusar de res, estimada. rte-,.
butjen Semblants idees.
—Es que no ho saheu tot—va dir ella recobrant Ulla calrna terrible que glaça les sangs
de Beleher.—A quina hora s'ha... ha passat
aisb?
—A les dues.
sospitava! Deu minuts n bans nilla teTefonat i ralla dit... 010- qua ser lo el que fto
rfl'ha alt?... Mil coses Havat de la que dula
de cap. M'ha demanat si Continuava decidida
- a part,ir. Par?, aleshores Elisa...
—14o- ho curri preneul Ib astat jo la que hi
insista perqu6 fugi... jo! Li ha deciarat que,
si no villa fugir, jo vihdria obertament a casa
eeva... Que d'ara endavant res no ene separarla! Oh, Déu raen, eslava boja; hoja!

¡LA
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es el millor
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—1Io he fet— responsue Beleher, que n'has
Viä tingut la idea.
1uCrÒi les maletes?—va ter Mrs. Bryant
desamparada.
—Ja han estät reexpedidas fa temps.
--Ah!
'Va fer algunas passes,
i as gira,
--Perä el tornare a veure?
—1.'s CIa dais >irania.
—Aquest vespre
---stqUest a'espre.
DaVant la vorera, asperava un vellida.
beirder silebeici6atnent ajudä Mrs. Bryant
a initaNärso i la eetift Fact.:Azar-se al seu brae
' amb un súltit drsñati Paetiren.
Ella dula tirat litt kél spSs Sóbre la earä,
i Balaba!' no pogu4 retire l'expeass16 de la stiva
fisrMohila. Dueä asedes, eltiSätit el emití, ella
Iifeu fer una. mareada per retardar alguns
ritirltita el tteletd fatal.
—Heu estat molt bo—digu al eapdavall—,
us estic molt obligada. Graelea. Ara ettic dis-.
si-iNo parido dA roraeismnt d i erablant,
mornent. En quaisevol cosa ele1augui Ust§ef'-yos.
útil..
—110 lid.
I tot d'un ',legal, oblidant una altra Vegada,
deixà desbordar la BOYD ànima.
---Oh .si ableu cern l'estiMaYa. Ho hauria fet tot per
tot! No 'me creure el que
•
diuens , eni sembla impossiblel

fiEINANTA-t...!
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—NO, Rita, al ga, es mes enllà de les tneve6
florees. No ni'Obliguen a inarsar tot seguit.
Deixemdno restar un temps aquí, äquesta nit
ohnenvii, per plorar tranquilia.
--No, cal que us en aneu de seguida. NO
iii ha temps a pardee; us en haveu emportat
les muleles... 611 ho sap: Li podreu
quo tertiett perquit esteu inquieta per oil— El
encara! Sempre!
-t- Elisa — va die Kilciair inelinant-se
afectuosament vars ellass-áiou feble, eou una
darla de mdn, que estimeu el radn, traileteralada mánlentiardarbent por una gran passim.
AqueSta passiti es esculcolacia, compreneu?
Ha pastad, quelatirn... la voStra joventut ¡al-.
reb4 ha acäbät. ZMardeo be 61 poe que us
re g la. Apa, td4ueu fòri g , Ségüln dissimulant
com ho heu fet fino aquí, Aneu!
NO encara, implerä Mrs, • Iirvant, aterrida.
—Si. el terno °presea. Hall dé 'Ocurar es-.
ser ä casa aliará del retörn del vostra map i t.
1 del rae() estant d'011 havia seguit tötä 1'66cena, oblidat alio Ist (hi p e denee, Belebet va
veure Mrs. Kildair eMpenyer la desgraciada,
defenitiVament Venvuila, VETH el neu «landósi. Cinc minuta deapren en Burilen toles dues.
—EstIc a punt—sa dir altas. Dryant umb
una veu a penes perceptible.
— Telefoneu dojnanant un auto — ordenä
Mrs. Kildair.

1111sensmaliiisie

•

•

Abandonant-se a la seva dolor, S'agen0111
▪ pregar con) nea nenal
Deu incul fati que no sigui cert,
que no sigui!
Delegar, 'narria eumrnoirut, va tapar . se 111
bus atab le6 /Ira. Kildair dei g h que 4
disiürlada st <lebrel: Ad Atiplititire garfidarrii
deSPrés la Mena per l e s eapat1166.
•
Mrs. neydrit eeäfi ls dd mlôrtr, es va aleit
trontollant, Va dirigir-se cap ä la pdrts.
Yalg!
dir, Othlt eld ptm"
äp petstä eüetra e4 peleo
••• /006della
,"1/119"
Inrs:
eeent eAntrarlar-la de (rets
rläusä; Mes. Atygnt,
närn d'un cintd ä Nitre. Ilunava per
• elä tenglets que l'nfegawn. Al «Odio"
e'atuti en bfü
-,-Me 11'1U vaig...
—L'a llra mo ttua lantim e nt II eap 8011053'
de desopróvacid.
ell falta dit que fdra
senyelant Beleher amb el dii.'

—No, io ÍMPOgFible t
--EH n'ah) ha (lit... flIbO hä premkg.
—Ni,, mi. cäl que nu hi antela.
—Ala l Ou AA m'en dOtia de 161
—Vint reporters us esperen i US
Elisa, el v0e1r4 Mire 68 ben diferen!...
vegidée inda terrible.
--4Jl14 Voleu di;?

.—Iorneu

Ilusa vostra.., i de eeguidat
•

