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?ANTES COMARCALS

erina de les comarques que sovint us planyeu de lee disaec entre els catalanistes de Barcelona, penseu que el servei
is- eros que avui podeu fer a la causa de la patria és el de vetla de fora estant, per la noblesa i la lleialtat de les lluites civiles entre els patriotes de la capital catalana. No us limiteu a
aliar respecte en les paraules de polemice. Demaneu
eil e mes força encara, la netedat en els actas.
A Barcelona acabem de sortir d'una gran batalla electoral,
etrem en una altra. Les dues forces rnes poderoses del Cataeme Iluitaran diumenge que ve indepeadentment, tal com
'aren sis setmanes enrera. Si el vostre parer, amics, és cona la Iluita separada, us direm que ens sap greu el divergir
vosaltres; però els patriotas d'Acció Catalana han prea en
'ase punt llur determine tenint present normes l'interès de
talunya, i mentre no vingulu circumstàncies extraordinärics
aconsellin un canvi de tàctica, l'actuació independent serà
norma dels nacionalistes integrals de Barcelona. Vosaltres
equeu sovint, en defensa de la vostra política local—que en
as indrets 1 en algunes ocasions és molt discutible—les conions especials del catalanisme a les comarques. Dones pereu-nos que nosaltres invoquem, al nostre torn, les circumscies especials de la ciutat nostra.
I bé, amics: ara us diem que la vostra intervenció pot ésser
ce; i verament imparcial si la dirigiu en el sentit d'exigir als
frups catalanistes que lluiten a Barcelona la màxima pulcritud
eo procediments electorals. En les eleccions del dia 29 d'abril,
la bornes que representaven oficialment la Lliga Regionalista,
; que continuen repreeentant-la, pactaren amb el lerrouxisme
eticatale contra la candidatura del nacionalisme integral, i posaren en mans d'un foraster enetnic l'acta que el poble de
Barcelona havia donat a un patriota catala. Voleu demanar,
!tes, ale culpables i als responsables d'aquest doble delicte con as el sufragi i contra la patria que renunciïn per sempre mes
ene d'aquestes armes vils?
Al. amics! Són mohos les veus eornareals que han demanat
aiecci davant la polemice, pelee molt poques les que han pro tat de la malifeta que la provoca. La germanor patriòtica és
bella cosa. Però la justicia és bella cosa, aixi mateix. Els qui
allen quan un dels contendents apella a recursos illicits no són
emes autoritzats per recomanar després la concòrdia.
Siguem patriotes. Siguem justos, també. I no seria just
erell que s'indignes davant un article o una caricatura, i que
sentís indignació davant una alienes amb els enemics de la
St7ia i davant una evident i enorme falsificació electoral. Tot
timal que pugui fer-se a Catalunya amb articles o amb cariatures—i nosaltrea no aprovem totes les caricatures ni tots els
.cles---és no-res comparat amb el mal que li fan els que s'alien
b eis lerrouxistes per furtar als patriotes actes de diputat.
Una Iluita electoral honestament portada no deixa ressentints entre els que hi intervenen. Es perfectament possible (13
enr separadament en èpoques ordinàries i d'ajuntar-se en un
als de patriotisme en èpoques excepcionals. Però si s'acut
a els companys de causa patriòtica al frau i a la falsif
o, es treballa contra la concòrdia permanent i contra les
ces transitòries que els temps futura poden imposar.
Tinguem compte tots plegats a no caure en aquella funesta
.1w:e!' del sentit moral que consisteix a escandalitzar-se de
paraules vehements o dures, mentre es deixa passar blanare els actes pitjors. Alceu, patriotas de les comarques, 11 vos:.‘nu er. pro de la lleialtat en les lluites de Burcreena. Si aquesIluites eón lieials, no faran cap mal a la nostra causa. I penan en el mal que li fareu vosaltres mateixos abstenint-vos
eademnar els fets indignes. amb l'excusa d'una imparcialitat
pees convert'ria en injusticia,

a Política Full de dictan i
COMISSIO MEDICA D'ACC10 CATALANA
....a 30 de maig es rcunireit al
del Collegi de Metges gran non:.
,•n de representa n t.; de les entilals
Wioues, farmacèutiques, biològiques
;, Catalunya, que havien estrevicrnent convocades per lo Ceta:je Medica d'Acció Catalana per
hl de dniar mis amplitud a la tasca
e.;,) per la dita Comissió en pro
4:1 :::':?anització de les ciencies
d'una animada discussid va
uno ponencia, 13 qual, cm!,
z7 5r, • 1 ',oral que li Mis el nombre
de les Socictais assistcuts
posara en practica un pia
' Jr.!et de catalanització. Integren la
senyors Puig Sureda, Poch
Pons Cubilles i Perarnau i
decors Bellido, de Riba i Girona

A que.;ta ponincla es reuní posterioracorda aprofitar ti Congrés
g e'gcs que ha de celebrar-se a
,r.;•ft a Ohms de juny ter comencsr
4 día campanya.
UNA PENSAD.4 MES
Deis addletes que té la Lliga Regio44 Uts, n'hi ha malta que acostumen
CA jot llar activitat patriòtica
rhcs ocasiono Uniques: davoni de
, ek— ons i davant les taules d'un
Set monstre.
Erdre cupiese regionalistes excepctoentra octius, s'iza pogut comprovar
/9 dh-s que hi ha alguno metges.
• ata Pega/ compro-par, per una pen41 tate kan fingid. Consisteix e» hafit imprimir unes candtdatur,-s
el nons sol del doctor Puig i Sois,
k g ua. candidatura recomanen els
Metgcs personahnen(, alle gane
"donat que la Lliga guanyarà les
410ties al districte legan, cal asse•
ter la /Insoria p.r"al doctor Puig".
Et tr acto, dones, d'una tedia ntano,,' d'" it el fi que, naturalnient, no
ka
.."4, c1 de pe arareis-er dividits els
.Catarana"„...,_
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BA.R, CELO•A : ENTRAD.4
LLIURE!
Tot oovint escoltem la narració de
les peripecies que li han ocorregut a
català abans d'entrar a Madrid.
Una noticia activa i malfiada Ii ha
exigit documents, l'ha escorrollat, l'ha
in-errogar, l'ha clangat a donar la garantia de persones conegudes a la capital del Regne i només quan aquesta

gaseaba ha vingut, llame ha reatat 'hure de consagrar-se als seus negocis.
Aquestes precauciono, per 1)5 que
molestases, na són desenraonades. Reconegue.rn-he.
Pech beu rist mal que a iarr:bada
de l'exprés de Madrid o a l'arribada
de qualsevol altre tren de la pen2nsula, la policia espanyola que actua
a Barcelona faci gaires investigar/0ns
i demani documents? No.
Ja; mateix, plantas al moll, he pogut
reme desembarcar una multitud tense que ningú l'obligués a compile cap
fcrinalitat policiaca, ni higiénica.
Ileu's acf contrast significatiu.
L'entrada de Madrid, proveida d'un
bon sedaq seleccionador. L'entrada de
Barcelona, lliure h Que entri qui vulgui, amb el que vulgui. De Dance-

lona a Madrid, tota hei de precaucione. De Madrid a Barcelona, via
franca.
Es molt importara, és clar, la vida
deis honorables senyors ministres i la
dels membres de la reial familia. Hi
ha un legitim interes, és elan, a impedir que es repeteixin assassinats com
ele d'En Canalejas i d'En Dato.
Però gosaran a dir-nos que es inellferent que una ciutat d'un milió d'habitants, on el crim ha esdevingut endernic, resti amb les portes de bat a
bat obertes?
L'escrupolositat d'allà i la negligencia d'aquí no poden induir-nos a malpensar de les intencions d'un Govern?

Carleo 801devIla

Paderewsk i dunurit n C3112111 a Pulís
París. 6 —Ele diaris e roin , ko a la
set,ló muoleel, que en el prasim una
cert "(Merme" bi prendrit part reípresident del Consell de ministren poloues aenyor Padererwsky.—Li_vaa•

QUESTIONS D'ACTUALITAT

Avui ja no ignora gairebd

ningú la gran importäneia que
(l'une anys enea ha assolit la
radiatelegrafia, telegrafie sense fils, com a poderes mitjà de
comunicació.
En cemenear la Gran Guerra les estacione cobrien el maza
i transmetien arreu les anee
dectriques portadores de noves. Durant aquella eedevingueren celebres els nonas de
Carnarvon, Poldhu, Callana,
Nauen, Konigs-Wueterhausen,
estacione que transrneteren els
comunicats oficials. La radiotee
legrafia permet als Imperis Centrals trencar en part el
blaqueig dels Aiials, mantenint
les comunicacions telegräfiques
amb tot el alón i fent possible
l'aprovisionament. deis submarins allunyats de burs bases
naveta.
La radiotelegrafia presta incomprables serveis a la navegad& posant en constant comunicació els navilis amb terra i entre ells, fent, per tant,
possible l'auxili en Cas neceosari. Es, dones. natural que el
nombre de vaixells mancats
d'aquest preuat mitjà sigui cada die més redult.
Actualment les nacidas mes
importants poeseeixen o estan
acabant la construcció de grans
estacione deetinades a assegurar-los els eerveis de comunicada telegräfica fino amb les
més remetes torres. Aixi França amb Madagascar,
Abres nacions supleixen la
insuficiencia de mitjans de comunicada amb la radiotelegrafia, rom elexic, que estä portant a cap la construcció d'una
xara& de 42 estacions. que ben
aviat permetran l'intercanvi
noves en tot el s.eu immens
territori.
L'interes que ha deevetliat la
telegrafie sense fils (T. S. F.)
en el públic, ha sabe gran, i
sen molts els a fielonal s que
d'uns anys enea venen estoreant-se en trobar mitjans que
els permetin la recepcia facil i
económica de les emissions de
la T. S. F.
Els mitjane mds optaseis feren ea un principi els direetere
eleetrolities, inventate en :900
i els de eristalls en 1906,
aquests darrers molt usats
avui encara per ilur simplieltat. Aelualment la fabricada
en gros de les valvules termitaniques—les primeres patente de
les quals daten de 1906, — rosa a les mano de l'aficionat un
redajà que lt permet les reeepdono més allunyades. Alai sdn
rebudes correntment lee emissiena de les principals estadosis Europres 1 AMPriCannS
pelo aficionats del Sud d'adrice.
En les transmissions de la
T. S. F. es emprat l'alfabet
Morse, ja de molt temps conegut i usat en la telegrafie ordinaria. El conjunt dc punto i
ratlles pot ¿acer inserit directament per aparells especials,
o be rebut anib reeeptors talefònics ordinaris en els quals
la durado dels sons permet
distinga! eis signes.
Les estacions importante
posseeixen aparells inseriptore,
les abres utilitzen ele telefone,
essent en aquest cae necessäria la intervenció d'hàbils oparedore per tal de traduir els
sigiles que se eueeeeisen rà p idament.
L'aficionat que vulgui fruir
de la '1'. S. F. ha d'esdevenir,
en primer lloc, pràctic en la
traducció dele Senyals rebuts
en el receptor telefònic. i aques to requereix un llarg
periode d'entrenament enutjds.
Parallelannant a la radiotelegratia i mulo moderna que
aquesta, s'és anat perfeccio-

nant la telefonia sense Me, que
permet transmetre i rebre la
paraula i la música en lloo dels
senyals Morse. La complexitat
de les ones emeses As naturalment mes gran, presentant la
sa y a produccia /leves difieultats
que les vàlvules termita-ligues
han penases resoldre satisface
tariament.
La raditelefonia s'es estesa
pel man ama una rapidesa que
no Id precedente i que explina
en part Feecae interès arnh que
aqueet fet do vist per la majo.ria de lo gent d'aquí. Es fleil
comprovar la importancia del
1100 que en menys de tres aays
ha conquerit ea les nadons
en pdavant orm pula en !a premsa estrangera ean publicats
diäriament ele programas de lee
audicions i conferencies trane-

meses, i molla d'ells dediquen
seccions eepecials a la T. S. F.
Per eoner una lleugera idea
de ço que diem bastarien unes
peques xifres. El Govern angles ha atorgat fine a abril de
1923 115.000 Licencia de recepció i 470 d'eamerimentacia
emissia. La indaetria radiotelegräfiea angle ! compta amb
mes do 250 firates i les estaciona emisserese..que fan seriad
(liad i regular adea (1, i estan
emplaeades a Londres, elanehester, Birmingham, Cardiff,
Newenetle i Glasgow. Les emissions consisteixen en concerts
de música vocal 1 instrumental
de Iota mena, noves de prempea. de bersa, contes pee ale infants, conferaneies... etc.
San snob nombroses les Sodelato d'afieionats que a l'objecte d'estuaier la T. S. F. s'han
creat a tot el país, les quals
contribuiran sane dubte a desen/Tallar el; coneixement s fenamentale de l'electricitat amb
nombrosos cursos, conferene
des i experimentacions.
Tambe, tenen 110C en algunes
d'aquestes Societats audicions
1 balls al so dele aparells receptors aconseguint-se la intensitat convenient per maja
d'eparelle amplifiendors, generala/ pus a base de les esmentades välvulee, mentre CerquesIra inivisibls executa a molts
quilarnetres de distància.
A París aquestee audicions
eón molt populars en cates i
dancings, alai com els concerts
dc tota mena, al punt que han
arribat a preocupar els músics, havent apests darrerament pres record de negarse a
executar, si la seva música era
transmesa per la T. S. F. Les
estacione franceses de radiotelefonia san 1: tres a París, una
a Lia i una altra a 'eme.
Holanda possseix tres estacione, SUiSSA dues, Belgica i
Txecosloväquia tina.
Alernanya i els Estats taita
--espeetalment la darrera —
mereixerien capital apart, car
aquesta nació ;A en funcionament mee de tres centes estacione emissores.
Les Aplicacions de la T. S. F.
van en räpid augment. Tal d:a
ens ais eabentens que Snacia esta
biela un servei medies/1 de coneuites per radioteletonia per als
vaixells en navegaeió quo las
requereixin. tal altre sen uns
cursos d'angl e s quo tres (mes
per setnann l'Ente Superteure
des Pestes. Telearaphee et Telepbenrs de París emet des
de la eeva estarle.
En 1920 tingue lloc a Buenos
Aires la primera audició d'opera per T. S. F.; des anys mes
tard fou Lendree que transrnete "La Boheme" cantada al
Corrent Garden. Ara anuncien
els diario sis setmanes d'òpera
per T. S. F.
La raditelefenia presta grane
serveis a la propa ganda polítiea ale Estats tnis i pertnete
darrerament que fes.sin sentits a
tots ele indrets del país els discurso, pranundats pel president Mr. Harding.
Per acabar direra dos mota
cobre les estacions receptores
dels afteionate.
Les que utilitzen per rebre
les emissions imporlants i properes amb petita intensitat soliera. san senzillissimes de funeionament i de pos preu. Les
destinades a la recepció de les
esmentades emissions amb gran
intensitat sonora, o a la de les
llunyanes estacione. san de
funcionament mes delicat, etnia= piles o acumuladors i Ilur
preu es hastant mes elevat.
La recepció de les emisieions
llunyanes da. per dissort nosIra, sovint pertorbarla per ,les
deseärregues atmesferiques.
snob particularment a l'istin i
a restes horee.
Finalment la interferencia
amb les emissiens d'algunes
IPS estaciens praximes e importante, AA una alma de les
causes de desterb actualment
rns eeriesee.
Es, dones, un factor Impere
ten tase:n-1 la proximitat de leo
ast acierte emissores per tal
d'obten!r la receeció fàcil. seg ura, clara i econòmica d'unes
eornunicaciona quo a mAs d'un
tioneet. entretenimer t. parlan esaevénic un maja d'ext ene/P/ cultural realtíssima oabor, et ene
en debtern ha d'esser aprofitat
per aquells que des ee bus
preeminent situada velllea per
la cultura del noetre
Joan do Laearte Karr

aut no feos bromo!
heme, V?* Jaral Ara le

'`The Tes" 1 iu llaily Tale.geph"
argenta el preu del oraure
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Londres, 6.—Des d'ahir, els periódica "The Timca" i "The Dally Telegraph" han augmentat a dos permis
el preu del número que abans valia
cii penni i mig.—Havas.

Els uscinalistes
Un telegrama de Zuldi Psite
Londres, 6.—Amb motiu d'haver
ea /ah posats rerentment en liibertat
alguna nacionalistes egipcia que estay sti presos a les illes Seychelles, Zaglul Palia ha trames un telegrama
al senyor Mac Donald dent-li que
aquesta mesura constituirà el primer
pito d'una intel.ligencia entre Egipte
la (catan Bretanya.—Havas.

La S. ü

el ceucer 1 el aludisuie

Paria, 6. — El Gomita d'Hi-

giene de la Societat, de Nacions
ha creat una sots-coinissia encarregada d'estudiar el desearotilament del cancel. 1 una alIra que haur h d'estudiar tot el
que es refereis al paludisme.—
ha ya s.

LA ilEePOBLICIII ILS EÎÁTS IINITS
Fila ara, les naces anglo-saxones i
les gerrnäniques s'enduien la palma en
materia de ferti:itat. Le, familias nombrotes crea als Esta:, lenes, cona a
Anglaterra, el tiptio corrent de familia
Penh sembla que els yanquis comancen de fatigar-se de perpetuar l'especie en gran escala. Una recent ectadiatics ens fa saber que de imo a tO2et
la forea numérica millaca de lea fam/lies ha maricas en un 4 1 mi g Per
cent. ja no hi ha sisó cinc fila pe:
cada dues famílies. A Anglaterra, d altra banda, el promedi ha caigut per
sota de dos fills per cada !anuda.
Heus ací exemples perniciosos que
els catalans no hexe dimitan. E2 nacionalisme com p orta ara un desto sagrat: el de dona: m olts f llis a la pä-

tría.
Aquest deure patear no figurava inscrit entre les conclusions aprovades per
la Conferencia Nacional Catalana.

Amb tot, és un ¿euro elemental de tot
bon catalä, mes que més si es adherit
a Acció Catalana".

1101 CE11 ES3E113
Es entes entre nosaltres que cada
regada que un Govern liberal regeix
cis destins de l'Estat espenyol, la pan
catalana pasta un període crític. Bufen de Ponents ventades malastrugues
i xiula l'huraca amenaçant devastacions. Ahechares tots ens pregunteni,
de qui es valen els adversaris de la
nostra Patria per mantenir una pertorbació constant? No tardem gaire a
saber-ha: Mai is <i'aqui—i en aixä el
comencem de coneixer—, i sempre
Fins ara, darrera l'un l'altre, ehs
harem anta coneixent. Avui, no. En
aquestes tristes diades que passen, iss.
No coneixem l'enviat especia!! Tenirn
unes dudes preliminars; ens en manquen, per. Sabem, per exemple, que

cl govern de n'estas la a mana
beralr. Sabor', oh dissort!, que damunt el nostre territori nacional
desenrolla una tragedia. Ens manca
csliaer l'intèrpret. Ens manca eme:xer, Si més no, l'atinc de don Santiago.
bub deu e:ser?

LES ELNIS
Un enginyer. el senyor M. B. Armstrong, acaba d'emprendre la realització d'una idea emesa fa cosa de <hm
anys pel norellista marítim francés
Georges Price, al:Kb i§. l'equiparnent dels oceans per mitjä d'illes artificials i flotants, proveides de tct el
tcaler/al nccessari per a l'ariació i cls
aviaders.
Heds detalls, molt präctice,

del sea projecte: vuit illes sostindran
laceo tones i seran construides a terra, posadcs a flat i acabades co aigua
quieta, essent despres remoleades
Iianlret destinat a cadascuna. Cada illa
serà habitada per 120 individus: telegrafistes, semaforistes, obrers d'aviad& que asseguraran el servei dels fars,
aparelis de T. S. F., cisternes,
da, dipòsits de queviures i peces de
recanvi, tallen de reparacions, barques
de salvament, dallotjaments destina!,
al personal t tambe als viatgera que,
per un motiu o altre, desitgin sejor-

nar-hi.
Les vuit Pies han estat betejades
Mensos, 1-langenaixi:
ve, Maxim, Wright, rhanute i La,;glr' Ni meeäeicantent. ni oceanagräficament, ni meteorològicament, el ;nijecte os sembla aixecar micstiors ir,soluble§; els americano creuen que padrä funcionan en sua6.

LA MANCOMUNITIT DE CITI
-

L'EV.11
La Mancomunttat in Cataiunya es la única coneeseió (l'ore
dre polític arreneada a l'Estat
espanyol, de l'ante fruit de l'aetesela catalanieta a Madrid,
preparada, pera, i soetinguda
essencialment a Catalunya.
La Mancos-aun/tea migrada 1
tot com és. va exigir una preparada Harga i laboriosa. Si
en la seva gestada hagués mancal recriare tenaç d'En Prat de
la Riba, !tense la fe d'aquest
homo i la seva admirable paciencia, sense que ell n'hagués
fet ()hiede principal de la seva
activitat durant anys sencers,
el projecte, avortat diverses
vegades, hauria restat saerificat per a sempre en una batalla paelamentäria o ea una intriga de gabinet.
L'obra política d'En Prat de
la Riba te la Peva concreeta
aquest organismo, preparat.
principal/nena en moments de
crisi del catalanisme "coastructiu". Ell va presidir la Mancomunitat en els temps primero
1 en va estructurar la posterior
indispensable extensió i orgaa
nitzacie, La mort va llevar-li
dentre les mans la tasca ini-

alada.

Despres s'han segun täcti-

ques diverses i ädhuo

contra-

dictbries; ha mancat en els homes del catalanisme que han
actuat a Catalunea I a Madrid
la eanta continultat que un dia
preconitzà el primer President:
els seus mots han esdevingut
simplement un tapio de conferencia o d'artiele editorial. Si
seguim el curo de la política
catalana des/mes de la mort
d'En Pral, la trobem incoagruent 1 discontfnua, tímida
unes vegades i mattsada a trasena do gosadies genial', de
plans entre fantàstics i puerile,
maneada del ritmo d'aquella
perfecta normalitat que En
Prat curava de donar-11. Altes
tensinns I deprese.lems profundes trobem en aquest cure. Aspiracions modestee, cesas la iraplantacie de a reprosentacie
proporcional i la reforma de la
Ilei municipal per a les grans
cabete, han Wat abandonades,
després d'esforeos malaguanyats. Cap dele que parlen enrara avui de la superieritat i
Perieheia de llurs procediments

es capae de pesar en el corno
nament d'un fet advere l'esperit d'En Prat de la Riba quan,
ner exemple, en nnitrear-li
Fassassinat d'En Canalaje.s. eue
representava l'enrunada de l'o+ sla. a efutir i e en pes de la
elanrcmunitat. egrhatyrtra sima'ement: haurem de tornar a
co: enear.
Teltim encara avui aquel] organisme al qual En Dato donh
vida legal arnb l'esperança
d'una praxima mort. Cap disposició posterior ha vingut a
donar-li una vitalitat mejor,
ans contràriament alta mirat
de reduir-li les atribucione que
tenia concedidee. Catalunya no
t6 tan solament aquella Diputacie única catalana que fa
un quilla de segle prometa DI
Polavieja en una carta-programa que havent do suposar que
representava per ale catalans
un sentit minimalista. Vint
despras d'aquella prometenea, l'acord de transferència
de aervels de les quatre Diputacions a la MancoMunitat tenia
la virtut d'enfurir els governants eepanyiels i els donase
pretext per humeliar Catalunya.
Mas llimy esta aneara la Mancomunitat d'obtenir aquelles
atribucions acordades eollicilar del govern, per unanimitat,
en l'Assemblea de Diputacions
ele Sevilla de 1907, els acords
de la qua l encarregaren a les
Mancomunitals els serveis segrients: da construcei5 1 conservada de carretera encimes
en el pla general de l'Eetat; la
construecid de ferrocarrils secundaras, respecte dele gneis
tingues la Mancomunitat els
drets de reversió 1 de reseat que
la legislarla vigent. reserva a
l'Estat i la coneessiiS a perpetuilat dels construït a restes
seves: la facultat d'establir 1fnies telefbniquers de servei pana i lO facultat de curar de
l'eneenyanea u/sienta/baria 1 de
les ensenyancos tècniques o esretinte existente 1 d'establirane
du naves, limitant ea aquesta
esfera !tri intervencie de lEstat
a Emir mfnimaln de tonelxernents per a cada lace facultatiu. pece poderle (Unten dapleon límil, essenyalar els esInblin/Ants d'ensenvanea arnh
teta llibertat els plina d'estu-

fliT

[I 11

di, subdividir les as signatura!,

establir - ne de noves i nomenär

ele professora per acord del
Claustro i mielaneent acord de
la Universitat. Es delxava,
cara. la possibilitat de contrae.
lar la Mancomunitat 1 l'Estat
un concert econanate, sota la
base dels conceptes contributius de les restante provfneles.
Aquestes conclueions de l'Asg emblea de Sevilla, obra d'Ea
Prat de la Riba, arribaren a eme
trar, pon o molt, en ei projeeta
d'Administrada !local del gabea
net Matera.
La realitat ens °Pires Wat
una Mancomunitat, ben distan
de tenir les atribucions que re.
clamaven per unanimitat lee
Dieutacione d'Espanya 1 de les,
q ue ii reconeixia un projeete
ministerial. NI retaste ni la.
collaboracia del regionalista
en d'obra de gavera de l'Estat
no han aconeeguit ampliar
les atribuoions de 4a Mancornua
nitat ni mi:llorar-1i la satine

cita

Caldas encara parlar da l e
tren aspectes d'aquesta
ca institució de govern catete
ara que el con electoral es cridat a elegir els hornee que han
de dur-hi la seva representas

ció.

Illartf gatees

Converses filo-

lògiques
saiireig
Pronunciara-re idènticament els dos
digraís Lo i ig, es compren que aleses moto terminats en el so te prosenda, en el catalä de la renaixenea,
una ortografia vacillant. Així. hi trabara despals i despaig, safareU- i safareig, etc.
En el moment de fixar l'oetcyrafla
d'aquells digrafs, a l'hora de redactar el Diccionari Ortografic, fou per
error preferida la grafia safarets a
la grafia safareig. L'existència, en espanyol, del mol zaforethe i el ter que
a ch espanyol correspon normalment
Fr (ex.: despacho despeo:, reproche
repratse, flecha /letra, etc.), expliquen l'error comis.
Havent-se, però, després pagut constatar que el mot en qiiesti6 ¡parcia
ordinäriarneat grafiat cafareig en Vantic i que els seas derivats :traen tj i
na Le en alguna parlars que no ouas
Ionen tj (com fa el barceloaf), Ea
evident que consté reemplaçar zafa.
res per sofartig.

La gratia safcretx fe un e/templa
de eran Es sempre perillas de deixara
se portar per l'analogia arnb tata llena
red estrangera en l'es de les lietrail
d'ortografia dubtosa. Una munid de
gratin errònies del català modere
sózi degudes a aquesta causa: eybe
(esp. caballo), taberna (esp, taberna
ubel (esp. abeto), gaberes (esp. gobier-¡
so), "odie (esp. sedad), varal (esp. ras
rtbs), oiga (esp. viga), sacó (ir, sai
ase, Maro. (fr. !retraer\ arriterl
(fr. arrasare, ett . etc.
P. Fabra

La situació a

Europa

Oorreus aspe:dais alemanyi
aortlren Oil'. do Merlín cap
París, Londres, Brueselles I Re.
ma portant les aoves propoel.
olons alemanyes. En ellee ea
domana una moratdrla de quatre anys, durant els guate es fe.
ran pagamento en mercadeen, I
deepria, I a red de 1,500 millons
de marca or anual., els pagamento en din g e durant 33 enes.
Tambe s'ofereixen garantles
sobra els tabaos I aloohols,
oreant-so monopolio en l'admlnistraol6 dele guate Intervin.
dran ole aliate, Q ua tIlldran
dret d' i ntervenir en la liquida.
cid fiscal alemanya del sobra.
ment d'Impoetos. filentrestant,
se celebra la oonforbncia tren.
oo-belge per traotar de lea novas mesures a aplicar a la Ruhr,
sr.tro filtres l'emlsed d'una no.

va moneda.
Els Soviet; tonen gran hule.
res en arribar a un aoord amb
anglatorra. Asui sera Illuratia
la resposta tulla a lord Cursan,
1 en Gas que no es consideres
eatIsractbria, Taltiterin entra A
Londres.
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S. A. Etreli 6 e/o. . .
30. 1 ata rá 50 .1r..4 7 ea.
1. Meinn. A 00. . .
t.. 7. 0arce1ona 6 0/0. .
Petel FLE• 7 O- r. . .
•Ainntament Orr7u r, 6,a
Pr0duca/9 Pli eh/ 6 t.....
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fi3 [Mr.i

El Jii•jat d Frin:zza in,limcia. da
Orr7 fa caber a a•:;,:e,--ta J3nta
dieal Cal Colegi d'Agsr. , n 'te C3C.5i 1
3vasa
de la E)1.- 75 •-1 :. :riA da Co-

nzet-9. çue ha acor,:at 1»::;;;-...izn:
te r.7:6 de/s
dt."
-.i. o ...1H' • :7,1,
dr Bare
• r.ún-,:, . :27. 3 55 i 3«

Secció Marítima

;

entrats
Vapor cspanyol "Rey Jaime II", ce
a .m .., (irroga general i 53 pa,saig, •21's. Arnarrat mol' de Muralla. (o a .
slgtari, Amangual.
Vapor erpanyul "José María", de la
mar, :mío Amarrat mol de Lle.
van). Cc•nsigaatari, Sooietat Antraima
da Navegació i Pesca.
Vapor italià "Dalia", de Triesta i
escales, am'a cirrega general. Ainarrat
d . E.spanya E,t. Cothigaatat.i,

E EZ S

ESTUDI5. 13, i 9NSbuCES,
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CUCAIXA D'ESTALViS — LANCA ROSA
PONS — GIRS — CAM EI DE MONEDES — DELE.
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DIPOSIT DE VALORS EN CUSTODIA — SUBSCIPCIONS A EMPRESTITS
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e, a 5. Consulta econ./tritica do 12 a 2. itbla. de los Flors, 4. primor
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METGE DENTiSTA

id'

\.kp -,r espanyz.,1 "Cabo Corona", de
arnh carrega general. Amar-•11 del Rebaja:. Conaignatari, Ibar-

Volees despatxats
Palleltot cspanyel "E .:11/3 rd0 \Vei•
L1", arab ciment, cap a Motril.

Vaixells sortits
Vapor succ "Scandhaavia", en llast,
cap a Marsella.
Yacht trances "Destrau", amb
tea e 7u:p. cap a 53 mar.

Vapor espanyol "Cuetaria", en Pass,
cap a Les Faleiscs.
Vapor e:tpanyel "Mallorca'', arnh
c:trrega general, cap a Palma.

E
iszEZZEZZE7MEZUMI.7.1333;11:0112111 22".3 ENZ EI En3 ZEZdit

de

"Dcmizetti", de Trieste
i amb crreça general. Amarrar ric.11 dc Sant Derträn.
Ramos.
Vapor ansd.'.s "Pinzón-. de L.11167pcel i c1caPs, amb carrega general.
Amurra: mall dc 11uralla. Consigna1,.'. 11:1c Andrew.
e5pany01 " Tiüina Maria Crisda Puerto Rico i escales, amb
c:tr7e lla wateral i passatge. Amarrat
.'2
Fit. Con signara.

ra i Com.partria.

N

N

ar iti

Vaixe!le

AIANS
'n-.1 . ------

TORR A.

aAN ou
RAMit A DELS

fi M

TRADINC, CO. Ltd.
Cocietat Anònima Espanyola
En compliment. riel q uc disposa Parlicht 17 deis ustatuts,
CEIIVOC.1 els som;ors necionistes per a la Juma general
ordinaria 'que tindra 'loe cl dio
58 del corren l mes. a les guatee de la tarda, a les oficines
la Companyia, a Barcelona.
Plaça do. 11odinannli, 5. Els te tarme,rs d'aonions la Sr,eio,,••11
podran opositar -los tzil Cl
on
s'ostableis als Esbalula, i rraor._
ir la oorresporiont panrrcta
d'entrada a la Junta, fins al 15
del present mes.
Barcelona, 7 dn juay do 1923 ,
consell d'administiaeit3,
ii s .2eret2ri. P. S. Clalit.
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fLLIGACES FEIOCJE11,3
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naves i C, S, en Cta.
t JACA, CANVI, VALORS
Rarabla del Centre, núm. G
Teli4ons 1230-1231 A.

'II. arg i a de la ...„
1- a. Cor
Corre,', -ió
./le 1,, desriaelons & mal.; de jr. di. tormavium.
G
creirenee del, annxilam Dentals snnte pa , adar 'chalate els prraeiptnnatOnalca do la l'uncid mastiteiöria, a l'objecte tn,e ster tle perfecta aliviad,
Itetola St. Pele, 15, prrater. D'II a 1 i l4 a G.

iti( ni'do

•

!

Els Pornells de
loventut
PAVELLO DE :ENS A L'HOSPITAL DE SANT PAU 1 DE LA
.SANTA CREO
Ersent molas do Poinell, (pie trabaLeo per la subscripsi6 dat Parclló de

Nens, es conrenitnt que aqueas yue
oteara no liJin cmnoncat aquesta (2361
l'emprenguin de seguida, tau segada yue la propaganda de t.-2es facilita
la recap:ació. S6n precisan/cm aqueo.tea Setinanf.s g ran hit Calo luna s'interessara per l'ybra del .; Pomelo, i
Chi 'toques se:manes que el Patronatge
tsp . ..ra cobrir el total de ha subscripc;3;
que. corn sabem tos, ha darribar a
Lenta mil duros.
Les mwes quo van rrbr2e-e
(r.1 113 Pon/elle do tot Cata Innya fan
una actva cainpanya 3 far ,.. r d'armesta obra. No eitern norus, perqu'e posa::t-ne me ,a, encara recoden/ oho Així matrix hi ha tamhé atrita;
parliculars Cine, sonat -se a l',,hra dolo
i solare tot a aquesta obra
de cantal envero el präsim. erre.rs
l'infant pobre i mala/t. acutleiacen a la
Caixa da Pery;on: mg), p.7.
tal de fcr donat:us a favor da la subocciprió.
Preguem a tolo no Pemie'l s ingres.nn
O r t eieguil el filie hag i n recaptat. A
1:1 primen Pista d ingre g sne a la Caín de Pensiono voldrirrn hi h:zui.e el
rem de toto els Parnotis que han treJa l tat durant annests .Peo.

1119E11310 a M O 8 g ll lle i d
11 CoMilil 0117 .3;1;t7a/10, t!

de

riron-,enalge a Mosen Reixach,
inostre d'estudi dcl eg.1r
(plaça Santa Anna, 4, Bareelonal ha rebut les següents tinves
adbosions
AJCSTAMENTs ion
(-ti/alba, Sant 'l'icen; de Tere11d. Oreavitlyä, Llissä de Munt,
Santa Porpetua de Moguda, Sant
Adreu de la Barca, Palausolilar i Plegamans, Torrelles de
Pla d e l Peneds, 'Torre18.uit, fbirveilú i 18 Palma. Prerniä
de, Mar, CasleilbLsZlal. ArenVe.
do Munt. Carme, Sant
Olvan, Sala. :loan d'Eipi. Orpf,
Ca,• e llartral, Sant Boi cm Llussanés, Perafta. Geltda, Martorelles, Santa Maria de Barbara.

Sal:reinara. 'forre 41 .1 Clararuin:, Santa Maria de :garles.
.A.fUNTAMENTS DF. GIRONA
Espolia. Santa Pan. Maya de
M o ncal. t, ant Miguel de Cladells,
saot Andreu SalOtt, Carea de la
, fta, Parro ,niia de Ripoll.
Campdevänol, Vergi+s.
AJUNTAMENTS DE LLEIDA
Sant Cerní, Chais, Cervla. Lliana, Espluga Calva. Vilarnós,
Alearrae, Sant Micruel de la Val',
Allia t ärreth, Pla le Sant Tiro.
Termens, Pineill, Seu
annjän. Albages.
:-UNTAMENTS DE TA1tit3GONA
Pifien de Bray, Senant, Vila
llevo d'E'seornalbon.Vilanova
Prados. La Nou. Puieptlat. Ri',arroja d'Ebro, Vimborli, VtlIa1So

dolo

GASETA LOCAL
Avui. llb,3l1U6, dia 7 del ttttient.
a dos Luart, tic dau de !a %cilla, donara una conferencia pública. parlant
de Cooperaiinne, la cuto cscriptcaa
et.nyora rz.gini Lamo, al loca./ de la
Coopzratira "LA Dignidad". V:Parroi,
tram. 103.
rmialmaima•

I

ABIMMNIV

CASA AMOBLADA
a Santa Colonia de Faims.
Detalle: Portal Nou. 46,
tegon primera.

retornat a Madrid el cornac de
la Florida i el res-comte cle Babiahonda, dezpris tic pasar un, (lis.: a
Terral/lar 3Sitges.

S n . o; ‘ticepresident
'
primer, En Feliu
Escalas i Chament; sicepresident
gen. En Josep Careria Echare; Ceooro', Fil Valenti Marin i
Bibliotecari. En Jeacp 14 , Gich; Comptador, En Claudi Biere. i Chota; Tresorer, En Pius Fatió i Vilas; Secratari primer. En Bajel Clossas i Cendra ; Secretad segon. En L'ufs Parea
i Nunell.

CARTIJJANO

Vi blan , . O 8 5 amb ;;1.
Cell e rs ARNO
MAZ-11STANY
ha pa,sat uns dies a Torramal'Excm. Sr. Comte de la Fi,H,/./,
preceden: de Madrid, on a :eternal.

Laxants Prats
CACAUS

f lly

XAEOLATES
COMBO NS

..1))1.\N-Fr",1 a les ni.sires
lleghloros que rompr:n ob val
:torees:1in Oil 111r7• oiera i Novetale a la Casa Panactes 5 Baea,¡,
Carints. IG, cm trobaran bona
mercaderia 1 a bons oren,.
IGUU3

Casa NOU. Ferrar', 5o, junt
església Sant jaume.

fielao4 deis ohje,.tes ti e.bats
de la Compa ny-1a General d'Atitinnntbus
Barcelona, S. A. durant el ptit,at roes d e ma j a', ola quats san
als dipòsits de re.”.r.entacla
Companyia (Nàpols, 27;0. a
dispos. iciú de les persones que
acreditin que son de Mur pertinença.
pantalon vea. uns
punys, una camisa, uva novel-la,
na pom .,-ol. una Ilibret o d'amar! a, ni b litOt''ador
2.1.1.
eitituue. uno mantella,a, :n
paquet de paper, uns rosaris. un
un didal 1 una agulla. quatre
parells h 'Mg de guante, un paquet arnb eines de fuster. un
anell, Un moneder, un parav
gü e s.
ibis Autórnnibus

No lef3Siu m

rteneu

o, u

pastilles n. n Ji m

TRES RALS CAPSA

Seguint et/ cost.um establert d'ence
de la cera fundad& diumenge. dia ti,
el chor infantil
Cinto" aniran a vi:. :tar la tomba
Iba; patró.

JOIES VIL

tNOVA UNID,6

É

En virtut de les eleccirns celebrados
el ella 30 de maig propassat per a
la renorzciti parcial da carrecs de la
Tinta de govern de l'Academia de jurisptudènc:a de Barcelona, aquesta ha
quedat constituida de la manera següent
President, En Josep 0. Anguera •13

a la regió occipital, de preakz

,crrat. L'agressetr iou detinge.
Ambdós era/ obrers d'una
que hi ha al número :10 del w.'n -ih
DO5 de Maig. Al/ir al mida
sertda del treball. espai
Pina al correr de la NItirasi

agredir-lo amb una &si:a:.

CAMIS ERIA
SANS
3 oítitìrt, 3/
Gral assrti en carhits

Ht g ra o rau la !ami

VULCAN

112WAT

Trebarant a traa
de loa:.
nes drl C.r./ ro' de Ponen . O s!,rerFO
1.,:tpez feu agaiat per e,a
71.1",`,'.-3. 16 c,n3i
dzeta.

assageu-la i l'adeptared

Rambla Flors 2 6 , b ot iga

anirm:a

au 1:1

MONTAÑA
O'7;n amo. 1:19
C e :lers ARNO
IN MUTA R ',

PARAiauES

,-

1 A

C..nn•

Ferran, 1 4 easa

EI non da 1: anys Jioe3i P:a-a Bota
caipué jugant a pil -a.
lOare dc Yes-a/lb:e. 07070 0:: se
vant-braç dsct.

Al corre: de la Portaferrissa, 1100
Val:t, de ra aovo. t/r9se :t.
ala: F r a po rt01 a la :armada de lis-'
s e rra 1 .
a 0501 sosa.
ata a a, •
orm.

RESTAURANT F.OYAL
E: /don! 1.4ord ropaSaid de Te
CARDÓ nyol-Aigues auca-dos i arsenials. Asma, 13roncada
aensant de 5 a 2,1
te st, o clima o lainericana,
rmals. PeIh, D:abetis, (drans reformes. Menjador únie. La 1111.1- I) a
trixa direcció. ComtnnactO rapo] de Madrid. Surt rstaoiú
La Comissió Mun:cipal de Besi
Franca a 33 ä. Ormanau ballet 6:x: t. en la darrera junta acordi
Bat eelona-Cardo. In f o o ni e e: pt;:t:o I avaime.-.: a una persona
Ideal SaniarlIara. Ares, 10.
non e%
d
Teil. 51 i9 A, 25 , ;tany
tsi.tenida la dita Comitt'
bre.
Sao pcssc res per
l'Asil dei Pare.

s an o

rcl. 4476 A.
Fol.. , 11

Enyetas

Per qüeslions que ha y an tr.gast entre elh, Emi:i lh3itea Be169, de 21
artys, el-di a Jaume Pina Barceló.
de 2z. El Pina ta una ferida contu5a

SASTRERIA STANDARD . E'?..
;LIela 1 Eec'nurata. Ccloalb,!.

,nGRA N perfereiö en girar
tits a l'irreves. Diputa.- e. 3!P,
1 7.. xamfrà Bruch.

IP LANVERIA
Per a sonyors, senyorcs i ttcos

LA TEXTIL
CATALANA
(nona registrati
Lurnens assortit en totes l'° classes. Venera únicarn,n
ciassos superiora a preua 11 maadissima
REGLAN': Corle de vest:l islam superior, filo deblats I
en Lees, rentables, a r tos. 45 e!s tres metre g . Vendo» e r
olusivement al detall. Placa de l'Angel, 1: Gran Via LaY''
tarta, 25.

Nono, 7 de juny de 1923

LA

DE RUSSIA

D'ORIENT

LA QUETIÓ DE LES REPARACIONS

-oD38111 INCiMi %DAR
¡11:2 011 grulla a la-

iris iler tal d'arribar
3 ea agord
-O-

- a 6.-Al "Datly Expresa" li
landre
mannrezen de Moscou que la contesta
0/ oyera dels Sonata a Anglaterra
ehä 1:la3 d a denni a lord Curzon,
eatre daten estrangers. S'afegen que
eatesta nasa fiera conciliadora.Varsdria. 6.-Els qut frequenten la
„aieseria d'Afers estrangera afirmen
o, Taimería sortirà 'cap a Londres
•...mana entrant en cas que Krassin
amesegueizi cene:catre ea arraujawat satisfactori amb Anglaterra. Taitprin hi nniria acompanyat de diferents
orlts i d'almenas, alts funcionerie de
Cemissaria d'Afers estrangers.-Ra(O
EL GERAL BEDIMIT A.
CB.IN LA
BeriM, 6.-Comuniquen de klaseou
durant els aralots ocorreguta a
Teránia au mere i abril a cavalleria
le:revista cenumada pel general Bugety nada 600 jueus.-Havas.
1,1 CONSTRUCCIO D'ATIONS
RESSOS
Londres, B. - Nones noticies de Rige
pablen confirmar que la construceid
dirime russoa ha coz:lance ja, per
irfre deis Soviets.
E:s d.ts avions es onstrueizen a rd
¿su aparells per setmene.-Havas.
LES NEGOGLAGIONS RUSSO-

JAPONESES
..Eokio, 6. - El Gabinet ha
fast ies condiciono en qua ac-_
'cedida a entaular negociacions
grelireinars amb Ioffe, repreeentant del Govern soviètic,
Aquestes condicions seran 64:g
-ales Iofeplvs-compte
Coto. Si hoffe setenta s'obrifan immediatament les negonacions.-Radio.
IOFFE DETINGUT A TOKIO
Tokio, 6. - Per ordre del
Gcnern ha estat detingut el delegal rus senyor bife, que es
trobava a aquesta capital per
negociar ele preliminars d'un
acord russo-japons,--Havas,
EL DERBY DEPSOM
EL PIUNCEP D EGALES AULAGEANYA
SIAT
LA CARRERA
Landre. a. - Avui s'In ceebrat a l'tipódrom d'Epsom
^rera de cavalls del Derby.
Aguaste carrera constatuela
esvertiment esportiu mes
rtant de l'any, Una immeu3 multitud s'ha dirigit a Ep:im atilitzant tots els mitjans
le transport. La congestió de
biie a les estacions ha estat
er.rme. Ha estat precio d'orgacilla: un sen• ei regulador dis
r:a:gers utilitzant la telegrafie
tense fils i els aeropians. Es
Calcula que han recorregut la
disiancia de 2 5 quilòmetres que
separa Londres d'Epsona més
de 150 mi: persones, entre espeetadors, curiosos i comertiants.
Eis voltants de l'hipòdrom
presentaven un magnffie cop
'do vista. Multitud de hamaques
ta:ien estat aixecades a tot el

Larg de des vies que conduelten a Fhipbdrom i multitud de
:Ocs d e b egudes.
Tole la societat lonalnenc
acudit a l'espectacle, veientEl: ele polítics mes termiteritzats, els membres de les
Cambres 1hdhue els laboristes.
Els reis d'Anglaterra, que
lt sap, assisteixen cada any
la carrera, no hi ha npcgut as3:stir aquests a causa de la
maleaba de la princesa Christan.
El prfncep cre Gales loa ascistit a la fasta. Quan entra a l'hip barom els cent mil especta
dore, a peu dret, .2'aillanaaren.
Z'o v ac.i6 fou formidable.
S'han creuat nombrosíssimes
er nstes, la majoria a favor del
ve ncedor de la carrera, pula el
Jockey Donnege, que muntava
el cavan "Papyrus", és el Inés
Popular de tots 1 ha guanyat
tres vegades seguidas el Derby.
Quan arriba el dit jocke y a
la Meta l'ovació foil indescriptible. En sezon lloc arriba el
Cavan "Pharos", propietat del
M inistre de la Guerra.
El retorn de la multitud a
L ondres ha durat unes guantes
h ores , No han ocorregut
dents.--Radio.
DE PORTUGAL
FUNEEALS
, Litea. 6.-Ahir se ec'ebreren sonanes funerals per letern reto& deis
ella de Fonema i Sabugose , unr18
'''',erzramt a Dureelée.--Havaa.

-OLausana, 6. - Li situació segueix
essent estationdriar heus ací la irnpressid dominant:
Si decidissin els anota intimar els
turcs per tal que acceptin els textee
redactats per aquella i a preddre
consideraci6
damere-s concessions
que ele han estat fetes, in situació torcaria a Esser igual o sernblant a la
del dia 4 i amb tots els risco que poguessin resultar daix6.
Davact l'actitud dele cures. sha
afianqat i afirmat la solidaritat deis
abata en les qüestions d'interés general, així com en les d'especial interes per a França.
Ele delegats britanic i itatiä acateDen, en afecte, la tesi francesa, adhue
si arribes a imposar-se la necessitat
d'excrete pressió sobre els tures, hauden de consultar-ho previantent amb
Eura repten.» Governs.
S'opina queel'. resultat que tingui la
conferencia franco-belga que s'esta
celebrant a aquestee hores a Brusselles,
ha d'hl:luir sobre la sort de la Conferencia de Lausana.
Dintre tres o guatee dies, de no
modificar-se rectitud dele turca, els
aSats llaman d'adoptar decisices importante.
Els times tracten de Illgar a si:metió del pagaraent dele cupons del Deute mamá amb la de kes concessions
estrene:es a Turquia. per() es dubta
que els Goteros aliats uri avinguin.

dec:arat el lock-otrt, quedant
Sa errnsev-iäreia, mU.'s de trenta
ti! treheladors -Hayas.

rat'

-o-

-Hayas
TRACTAT TURCO-NORD.AMERICA
Lausana, 6-Ismet-paisii
stat d'ambataad.or nordamerica Mr. Grew. L'entrevista es
'prolonga ins a mes de maja nit.
Segons informacions facilitades
per elements turcs, es canvio ten documente per a la conclusó d'un tractat entre ele Estato
Units i Turquia.-Radio.
LA CULTURA OTOMANA
ELS TURCO. TANQUEN EL
SILOGO
Arenes. o.- Comuniq uen de
han clausurat el "SilOgo
ri grec. institució consagrada
exclusivament a les Ilelres.
Aquesta institució ion sempre respectada fus en les tril‘o
greus crisis-BacasEL CONFLICTE FINANCIER A
GRECIA A CAUSA DE L'ENORME BAIXA DE LA DRACMA
Ateneo, 6.-Sembla are/ijar-se el
coneicte fir.ancier a ene estan abocaos els industrials 1 ccmerciants a
causa de l'enorme baixa de la moneda dracma.-Havas.

LA RECONSTRUCCIO
D'ANGORA

Angora, 6. - Ha estat acollit amb
general satisfaccid, l'acord pres pel
Govern de reconstruir part d'aquesta capita' i crear pares i lardir.s pública.
Es conea que els arquitectes i jardiners italiana acudiran a la invitad()
que ele ha estat adreçada per prendre part a aquestes obres de millorm-Havas.
DOS POBLES CONDECORATS
AME LA CREU DE GUERRA
Beauvais, 6. - Departament de
- En els poblats do Guiscart i de
Ribecourt han cornernat ja els preparatius per a la festa que ha de celebrar -se el priicdrn dia 22, are motiu
estat lliurada la creu de guerra als dits poblats, pe l túr heroic comportament en la guerra momeai dasant de l'enemic.

M.

POINCARE A BRUSSEL.LES

París, 6-E1 pres:ant del Consell,
senyor Poincari, acompanyat dels senyors Le Trar-v e r i De Lasteyria,
marxn a les Sto del maif amb direcció a BrusseHes-Havas.
ELS SENTORS POINrARE, EmpiLASTEYRIE I LE TROCQUEE ARRIBEN A BRUBSEL.LES
Brusselles, 6.-E1 senyor Poincar4,

tieompanyet de Delasteyrie 1 Le Troequer: ha arribat a aquesta capital a la
un I vint de la tarda, essent rebufa a
l'estacha pel president del Censen belga senyor 'Theunis, el general Degoutte
1 l'arabaixador francas.
A dos quarts de tres de la tarda eh
senyora Voineari. Theunis i Degoutte
han celebrat una extensa conferaneia,
en la qual s'han ocupat dels inints ContingnI:a a la nata belga adreqada el
Govern trantaa sobre la qiiestla de les
reparacions.
A lee cinc de la tarda s'im celebrat
una reunió plenaria en el ministeri
d'Afma estrasurers amb l'assistanela
dels parí:s.-Radio.

vi
El

e
a
a

tracti d'adoptar per a les premia-1ms
elccions una circumscripció nacional
única amb !listes dc partit que pueda
compendre tres mute cinquanta candidata.
Les aleccione, de no poder-lea efectuar el dia 28 d'octubre de l'any actual5 aniversari de la marxa cobre
Roma, es verificaran el 21 d'abril de
que ve, aniversari de la fundació de Roma i per tant, despres
l'extinció deis plena poden concedits
al Gocen/ Mussolini.-Havas

LA CONFERENCIA FRANCOBELGA
EIS ASSUMPTES QUE
S'EXAMINA RAN
Urussellos, 9.-Aqursla tarda arribara a Brame:olas M. Po:orare, arenn. dels membres de los ceatUries comoRoma, 6.-Es desment ia noticia
nistez.. A Dortmund s'efectuaren unes que el poeta D'Annunr I o hagi sortit
pau yet de la del egaste francesa.
En Federe del din de la reunid que
5oo defendeos. La mejor part deis eno- en avió en direcci6 desconeguda. El
se .ceiebrarh en el Ministeri d'Afers t mies que quedaren detiuguts lores pce
. poeta no ha sortit do Gardone. Des
säts en Ilibertat. Els registres clec- d'aquesta poblar:6 acabe
estraneers figura, nmuralment, en prl.
de tramctre
mer lloc l'examen de les praposiedeas tuats donaren per reatitat descobrir un telegrama al sots-secretari d'Estat.
qu o el Govern belga ve trametre re- importa,r.ta manlitats darrnes i
senyor Fínzi, acceptant l'en:arree .du
rentment a larde relativen a esturgar
redactar remigraf del monnreent eales mesures de pressiö a la Ruhr per
cicnal als aviadors morts durant la
SE
LI
A UN SOLDAT FRANCÉS
posar fi ala atacepets que SOn objeeguerra-Hayas.
MATANT
FUSEL'DISPARA EL
te lee trOpes d'orupaeid.
UN NOI
Tamtkl czniniaeran ele delegats l'ore
Dusseldorf, 6. - Un solld (ranas trN....d...NiOTINAT DEL alatlt NEGRE
gen:macla definitiva del sistema &tecue es trotase en el Coa de Guàrdia
Lerdee, ingreseet a ?a pensó
ner, remissis d'una nava monelo, meel marine:. maquisista Jordi Devota.,
sures euraminades a assegorar l'abr.sti- netejant un fusoll tingué la desgracia
que
se
li
enjcgues
harrn2,
marine
un
de' '2.5 nave, el qual fou un deis amotiment a la rosi6 °enreda, l'administraoi que es trobava pels voltants.
nara del Mar Negro. Embarer.t l'any
eta franco-belga deis ferrocarrils rhoE%
soldat
compartí:cera
davant
d'un
11510 en el vaixell-far ancorat davant
nana l el repartiment del mrnbuslible
Consell
de
guerra,
per
hernicidi
i
per
d'Odessa, oran/onza un metf, agrediut
teafiseat
imprudncia.-Havas.
l'oficial que cocaanava el virtuell i obliAla cercha ofíciala es conceden , eegemelo a sal n ar a terne. llovoine tenia
p e dal ImoortancIa si aqnesta eonferanALTRA COP VAGA A BEUTEN la intenc16 sie dirigir 1 vizell
s'Odesria, no solareent pela assumptes que
Eruthen. 6. - 5 Itaii dedsrat en sa, pera lee m'unirles no funcionaren.
en ella atrae disemina aln6 Comité P e rla Aleettaree s'apoderh de la Panes 1 atrae
vaga r a causa de lencariment de
qui el Gomera brithale li conceden
vida, els obrera trq naires i rneialhír- eá a Odessa arnb des eampliete re4s.
gran interes.-Radio.
gics i del ram de tranaparts.-Ilavas. Fe,/ en:oree-mi.* o-es-4,seO •epiel Se.
CAT,DRLA
ELS 11.7SULTATS
dour.
UNA DECLARACIO DE LORD
Qi:E TINGURS SrGONS ELS
Despea d'un Ilarg pelegrinatge per
DERBY
BELG CES
le y . Moscou 1 alees clutats es trasilruYa
discurs
que
ha
En
un
6.
Londres,
al Coneolat francas d'Estonia, que el
Brusselle s, 0.-La Ftemsa diu que
pronunciat el ministre de la Guerra va trametre a Lorient, on compareizeel Gaveta de Brasaellee, com el Iranla
següent
decialord
Derby,
ha
fe
rh darant del Censen de guerra.-Rah
d'abeCl!, mueblen q ua I g els mi tj
ració:
dio.
gur el Govern zlemery a complir- els
"La pau i la seguretat del traen desetos compromisos CO ir.ettutar-se de les
penen en definitiva i m'atreveixo a
ingts de In riquesa gernianien. Vol, pe•
-117n1n1•nn•nn•••
dir que requereiNen Inmistat i l'ara enseme, que els framema facie tots
lianqa entre França i Anglaterra."-- de metal.lúrgies dAlefnanya, la qual
ele eeforre poseiblre p e r reconstituir
Hayas.
Ita invitat els parlamentaria britànics
la unino del front aliar.
Londres, 6.-El Grup industrial de
a arme a Alemanya per donar-se
Drfitja el %vera belga que el 51tek
la Cambra deis Comuns ha rebut al
compte de la seva veritable capadrle prendre derisions a Pare termin1
de
\Vestmir.ster
una
delegacid
tat-Hacas,
per obtenir de la Ruhr beneficie perPalau
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Candidatura de Diputats a la Mancomunitat de Catalunya

a
a

DISTRICTE

LLUIS NICOLAU D'OLWER
HERMENEGILD PUIG I SAIS
FERRAN DE SAGARRA I DE SISCAlt

LA S. DE N. 1 LA rintocro
DELS AI13IA.MENTS
Ginebra, 6.-La Comiaai6 de la Societat de Nacions que entén en la gte..
ció de la reducció d'arraamenta ha examinat el projecte presentar per lord ( leen sobre un pacte de matan garantid.
Le dita ComiraiO ha adoptat unes ron.
cludons en virtut d lea qual queden w
constituidas duce sena-comisaions per
reafirme una enquesta sobre restara- se
tira da.-rnaments que extetruen en
temes dz pato 1 s o bre la lirahaMG de
despescs militan. na.a.3 lee rl es q ue figuren au ela cometes de 1020.-Ilaras.

DISTRCITE III

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

DISTRICTE DE VILANOVA-SAN T FELJU

a
a

JOSEP M. BASSOLS I IGLESIES

MANUEL MASSO 1 LLORENS

cancelleries europees tenen el peonóa j e de sotmetre al tribunal arbitral
de La Hail la qüestió de si lea dieposiclons de regirn interior d'una nale
ció poden anar contra els convenís e
internacionals, ceno euccceix adés als
Estats Units amb la qüestid, del re- Ii
le
gira sec aplicat als vaixells estratogers que vIamen en aigües territo- i :31

Magencia, 6.-L'ex-Ait Comissari
cordamerieä prop de l'Alta Comissi,3
3 interaliada dels paises rhenans ha
il vingut en misaid, a Illienista per inti
formar-se de la entumió en aquest
II
territori aixf cm de la de la Ruhr.
L'aeompanyen diversas personal:3
IS 1 tata
nordemericanes que eS posaran
El
en
contacte amb ala elements econóFI
mies i política i efectuaran una informaci6 entre els d e nte ras obrera.-

tu

ria reprenguin el treball. A mes a mes
de lee repressälles anundodes contra
les familias deis que cedeitent s'amenaça als ferroviaria alernanys que sanan expatriats si s'allisten a treitallar
pela frameesos.-Radio.

S'ACCENTUA LA INQUIETUD
Dusse"clorf, 6. - S'adecenta la inquietud. A Duisburg els induettia's

han anunentat els destilas del Cos
de bombers.
Acaba Ce sorgir un nou conflicte:
dels emple,ats en la navegació del
Phin.

Es tracta de que els dits empleats
han chingut la coneesid dun augIntnt en e:5 sea,rls, però els dires,-tors
es neguen a coccedir-loa'hi.
A Bocha: els comunistes celebraren una reunió i detuar.aren la crea- ,
ci6 easa pollea obeera. - 1-lavas.
ES

MOSTREN CADA DI.A MES

DAMIA CASANOVA I COSTA'

ACTIUS
Dusseldorf, 6. - Et demontent entre u:3 obrera cada segada es paleas
mis i els elements comunistas es rnoi-

DISTRICTE D'IGUALADA-VILLA FRANCA

tren dia per dia mea actina en Iturs
campan yes .-Hawas.
VAGA DE PAGESOS A EILES1A

ttecomanem als nostres amics que votin la candidatura aei senyor

ELS FRANCESOMS OCUPEN 1
DUES ESTACIONS FERROVIA- z

ea ¡bel ilerg
11 secta untada
-OWashington, 6.-EI president Harding ha pronunciat un violent discurs condemrant l'actuació de la secta secreta Ku-Kluk-Klan, a la ellal
ha qualificat de banda secreta de
conspiradors.
Ha dit que era precie prendre
endegiques mesures per posar fi a
aqueot estat de coses i disoldre
gin

otzació.-Radio.

PELS QUE VAN ALS ESTATS
UNITS
La Havana, 6.-Es reintegren a la
coldnia espanyola moka individua
que es queixen del tracte que sofreí:ten en les presons nordamericanea
els estrenen; que aponseenteixen

desembarcar en aquells amb
tot i la lid prohibitiva gle la immigració.
Entre els presos que sofreixen
liargs menos de oread i de sprés eón

deportats, figuren molts sitbdits

es-

panyols que van pretemine burlar la
dita Dei introduinf - se als Estets
Units amb carteo faltes de cfutadans
cubans, per estar ja comialet el cupus de ciutadans espanyols, l'entrada
dels quals es va permetre per red
de la susdita P.ej.
Els esmentats miibdits espanyols es
lamenten sobretot de 14 quaiítát i
escassesa deis alhe.en5s.-1-.Iávas.
LEX-INTENDENT DE I;LNIT'ER-IDeet. CAeLRS DETINCUT PER_
ESTAFADOR .1dfli MOTII7 DE LAI„
l'ENDA DE I./es 3011?,S D'd LA
Pettf-9, i.-Ed 'Maten* diu que ha
esmt drtineut a PeeS, per odre de la
pulirla matase. el baza Btejiner,
tendent de reagerador Carlea d'Austria. S' Unna al tara d'herer corres diferente estafad es amb matin de la venda de les jalea el, la carnaz <lela Hubebute.-Havas.
Ginebra. 6.--Per deafineia de redrocut ele l'arxiduc d'Anstria. el :Mtge
d'inatruccid da Berna ha detretat
(Potencie del bard con Steiacr 1 la de le
cera muller. Steiner era Ihorne de (»afiance d . , difunt eroperador Carlea 1
se l'acusa ele frana 'ozona-es en perjudici de le familia Imperial d'Ad:tris. A.
la sera maltee es l'acusa de eomod ieltat.
Altres neltideb At oen Que el Card con
Steiuter aa estat enifireNunat a Parla 1
es deinenarA la seea extrad:cid a lea
entorita e franceea Las sumes estafadas ungen a 270.030 frases mime 1
procedeix,11 de la. venda de jalee. Seasegura que seran detnmeles alar, per
loa-ea sloraiciliades a Suleela i a resuma.
ger-Radio.
Faria 13.-Obejut un caben del j utjat de Berna la policia ii detingut el
hari, Vabnont, acusat d'h.avor iReg,alment en la venda de jeiells pertanyeata
la corona n'Adatria.Rad:o.

EL DIPUTAT HOELLIN RE-.

CLAXIA
París, 6.-El e1iputl. alerrany
Noel:in, que es troba a l'hospital. ha presentat uns derémela
sobre :a seva detenci6.-Havas•

FOC A TOLO

Talo. 6.-tla eradater ne vielent
Radio.
candi ea el meres:. central. Quasi Od soEL GOVERN DEL REICH CONTItc; les nema 'San estat deveradea per
NUA AMPRAN TOTS ELS MIT- les tisana Els bombera 1 eh, soldata
1 JANS PER IMPEDIR QUE EI,S fan grana eiforcos per dominar-lea. Les
.PERROVIAR1S REPRENGUIN , perdues era coasiderallee.-Radio.
«.1•12.”}IMMIE
1 EL TREBALL.
Dusseldorf, 5. - EI Cm-em alemany continua empraut tes els mitian s per a impedir que els ferrovia-

ELS COMUNISTES
DISTRICTE D'OLOT-PUIGCERDA

1 ol
a

Berlín, 6.---Slan declarat en vaga

ELS NOSTRLS ADVERSARIS, AMB LA INTE.Vel0
QUE CAZ. Si:FOSAR, FAN
CORRER. PER UNA BANDA,
QUE A CCI O CATALANA
VOL DONAR L'N MAJOR
NOMERE DZ VOTS A £.V
NICQ4ALT D'OLWER QUE
ALS ALTRES CANDWATS
PEL DISTRICTE 111 PER
AS6EGUR.-112,1.1 MINORIA. PER ALTRA BANDA,
FAN CIRCULAR CANDIDATURES AMB EL NOM SOL
VE.V lt'IG I SAIS.
NO CALDRIA VI Qug pf,

Gusssix Qtri AIXa
Mo p ACCIO CATALANA,
SINO QUE ES FA CONTRA
AcC,Ip CATALANA. CAL,

ne, Ou£ H Q SAPICe4
TOTHOM.

ACCIO CATALANA NO
voz. Ari L1 CAL 45gGVRAR MINORIS .4 NINGU.
VOTE i,k41T1.4f$ U OON4RAN LES MAIORIRS,

nombrases treballadors agrícolas de

JOSEP GRANT I SALA

MES

Dusseldorf, 6 - Fía francesos han
ocupar 'es estacirms ferroviarias d'Adtenssen i Dortmund anrb l'objecte de Ni
NOmENAMENT
militaritzar la via ferrea 1 desfilar- r
Le+ne. 6 - Ha tate norrrnat
tu ltr ee la illa de Meter el se- la a l'eractlaci 9 dj el_carb4 lz icautate-- •
Correia,.-Havas.
1 loa

AMERICA A RHENANIA
TA LES REGIONS OCUPADES

g

El Consell C entra] d'Acció Catalana proposa als electors de Barcelona compresos en els districtes LI i Iii provincials la candidatura segilent

ti

; L'EX-ALT COMISSARI NORD-

II
e

Hayas.

RIE

Roma, d. - Smnisla que el Gestern

enneente, no e* faci.ree abans d'hoser
intesalet atraure Roma 1 Londres la
politice franco-belga.
Eq resurta, la conferencia de Bruneiles, segorts el punt de vlsta belga, bau
ida de tenle per resultat;
Primer.---Confirmer la resoluen do
Franea 1 Salp,ica lees entrar en ne- EL- DIRECTOR DE "AVANTI"
gociacions amb A l emanes tease que': • HA ESTAT POSAT N LLIBERTAT
har,i cessat la reslatancia passive.
Segon.-No abetadener te, garantia de
senyor Serrad, direcla Ruhr sense que s'hagin obtingut segu
tor del partielle "Avanti", ha estat
retats de ipagiumeni, 1 un evacuar res
posat en Ilibertat-Radlo.
sesee ntsg esnrutn efectlua
BANDOLERS CAPTURATS A
' Tercer.--Aprofitar les diaposicions
SICILIA
favorables dels Governs anglas i
Cataniseta (Sicilia), 6.-Els careaper rzcóre. et a nn ultimátum definitiu
/linera ,han capturat 'una banda de
a Ale/rutina amb l'ajut de tots els
bandolera proveits d'armes, quo tenles
aliate.-Radio.
en aquesta provincia el sen camp d'oDETENCIONS DE COMUNISTES peracions.-Havas.
policía
de
Dortmund
Berän, 6. - La
D'A.NNUNZIO N OES MOU DE
i do Bochan té la :lima dels caps i
GARDONE

3

-3'
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Aquestes festes seran presididas pel
Ministre de les regions

EUROPA 1 LA LLEI SECA
AMERICANA
Washington, 6,-Se san que diversen

si selva la aria
lid a elaular pudra
ielar tres Te sis-

Els aleatlays Amen oTd 111 !üre 1731;--37
1; [gire 1.i9 iFn r
rail 35 aills Les gara ges i la
ti i 1irao e liaS es C yes
heces 1 te el esbnin laceirüaal riaias zares &Mitin
tedia, sortiran cap a Paris, Londres, Roma i Bromean, corre» especials amb el ~orladura
alemany sobre les reparacions, que sera lliurat demä als Governs Mitressats per mediació deis representar:de
diplomatics d'Alemanya. Hett's ací
extracte de la nora oferta alemanya:
En ella es tracta extensament la
qüestió de les garantles. El Gavera
declara comprometre's a fer participar amb noves Ilelo a tots els elements econòmics i al poble alemany
en les prestadizas mes considerables
que es pugui per a les reparacions;
al mateix temps fa ressaltar el Gomero
alemany que no podrá executar-les en
la major mesura possible mis que si
reman garantida la integritat política
d'Alemanya i si es concedeix a aquess
ta tota la Ilibertat per al sen comerç
exterior.
Demana la nota una moratòria fina
el 31 de desembre de t927. Durant
aquest període no es faran ités que
prestacions en espécie per valor de
:45w milions de mores or. Els pagaments definitius en d'ner no contonearan fins el primer de geaer de 123.
Alemanya es compromet a pagar a
comptar d'aquzsta data, durrmt trenta
cinc anys, anualitats dc asco milions
de mares or. Els ina,essos dala ferrow.zrils de l'E/ved na figuraran ja
en el pressupost, sind gua serviran per
garantitzar una important part de les
anualitats. Es crearan obligacions dele
ferrocarrils per un valor de /0.000
milions de mares i lliurades a un dormite fideicomisart
Una tercera part ele les anualitats
serd treta de reconernil privada. La
indústria garanetzard tuna suma de
dos celta milicns: els Sanes i l'Agricultura, 300 milions. Es crearà un
monopoli sobre els tabaco i els aleohol e, en Tadministració del qual els
aliats estaran representats per un comite de garantia que tindrà també el
dret d'intervenir en la liquidació fiscal alemanya del cobrament dels impestes-Radio.

ELSEE. UU

D'ITALIA.

Carlin g a ha arriba! a
a pul
Les ma- tes ll8YeS propsiciolls 31e111311!08 Oil Cilltli
lees
bi ha
[011die g, hi113 1.1111880;183
ea té igie Oil mal

rials nordarr.ericanes..-P.adío.

LOCK-OUT
Lifirss, 6. - Les negociations ent'e >trote i obrers del 'nI ste, han fraente per la (mal cosa els patremis

POI lll'AT

tat

Acció Catalan a encomana a l'entusiasme deis seus amics i a la volunde tots els pa triotes el fer triomfar aquestes candidatures.

aziumutsisesizeastmineillitaininailtizzaatuaisnamientenetumana

la Silisia.-Havas.

V.15 Que tinguea Isna sutsseei9..0
LA CAMBRA PRUSSIANA
I ció a fer, o algen alt.re oferiBerlín, 6.-La Cambra pruasiene 1 saunt, al g ún atnie o eunagut; a
recoulana: q ue comPlelmi eneel,
ha repces lea sevcs •csaiona. la podeure de votar, no asparen ab
licia lía impedit reetrada al dipuultima hora: tema teta na te
tata comunistts que foren eapalsata.
"-Hay
494,9t133
-

LA PUBLINITAT

11130us, 7 ae juny de tus

SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA

LI

131 DELS TUNSPOIITS

Dial 8 cleJuny do 1923

2 ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A LES 8
SITUACIO ATMOSFERICA GENERAL A LES
7 DEL MATI. — (Oblervacione d'Europa, Nord d'a/rica * DEL MATL — (Ob amados, de la Xara meteornlieica
11116.—.
catalana, comunicada per telèfon)
i
cebades per tedearafia unes las):
Cel generalmente sera, exceptc a Barcelona, la MarraLes balaca premisos es troben a Escanlinavia i pro ONDA DE MERCADERIES AL
afectara molts interesses i as
na i Priorat, i venta fluizos de la regia ile Ponent. T11 Ira
una mica dificil harmonitza., duchen pluges a Anglaterra, canal de la Manga, Balglea
" PORT DE BARCELONA
&iraca a la Sagarra. En les darreres 24 hoces ha ple1 Nord de Frana. Les alte: pressions dominen des de
'Alguna vaixells atracats al los.
fine a 1151ra, amb presilla maxima a les Acaree
l'Atlàntic
•
g ar a la Maresmes, Sagarra i Pina de Vieh.
port, davant la impossibilitat de
e1030 milibare). Hi ha forra maree al Mediterrani balear.
El
vespre,
en
cebra
per
sepoder descarregar les mercadea gona regada els periodistas, va

les que porten, les venen al deAixä está succeint, amb un
,e.ler g ala que porta carlea vea
retal i el ven a bord a quin
täs.
Ahir va formar-se gran cua
de persones per tal de poder-se
proveir d'aquell combustible,
que tó Pinconvenient d'haverse de carretejar a coll, pera que
surt. mis econarnia que a les botigues.
El match succeeix amb el
çix que es ven en alguna velera atracats al moll de Lle?VIL
L'ATUR FORC.OS
Per causa de la manca de primeras materias es troben paralitzades la major part do les fàbriques de l'Alt Llobregat.
Si el conflicto no queda resolt aquesta setmana, suspendran tamb6 els treballs les fabriques d'Hospitalet do Llobregat.
A molla llocs do la "provincia" s'estala acabant les proa
viSiona de cuba i farina.
A Sabadell catan en atur forçós 311 obrers--homes i dones
--do la fàbrica de teixits do coi() .T. Llover Poch, S. en C. (Vapor Gran).
Una fàbrica del Pont de Vilu•naara ha reduit el traba) l a tres
dies par setmana per manca de
primeros materias.

LA RECOLLIDA D'ESCOMBRA.
PIES
Ahir el matt van entrar alguns carros mas que el dimarts,
efectuant-se el servei de recollida a domicili d'una manera
narmal.
• Segons dadas del Govern CaMI,- van sortir al carrer ahir
lefa da 200 canos; d'aquests
130 de la neteja pública, altres
menats per particulars i alguna
d'altres servits per guàrdies
seguretat.
CONTRA LA INVASIO DE MOSQUES
t La disposició del aanyor alcalda relativa a qua el veinat,
pugui adquirir gratuitament
formal als Centres alunicipals
de Desinfecció; situats al. carrer do Cerdenya, cantonada al
de Llull (darrera cl Parc), i al
de Marra prop de la Plaça Rovira, amb objecte d'evitar tot el
que sigui poseible la pollulació
de lea mosquea, ha obtingut un
exit tan gran que la gent que
ha anat a cercar-ne aha vist
obligada a fer cua davant de les
drpendancies.
—L'Inatitut Municipal d'Higiene adverteix a les familias
que tinguin mainada, que colloquin el preparar que es publiek a la Premsa ei dia 5, en un
Do e an no hi puguin arribar els
infanta, rar si ba no ea un tòxic
per les persones podria donarlos una indisposició molesta.
— Als Centres ale Desinfeca
cid es dóna, lamba, unes instruccions escritas per ensenyar
en la Iluita contra contra les
mosquea.

progar el senyor Barbar quo el
perdonassim si no podia dir-nos
res, ja que estava calebrant una
reunió molt impartant amb els
representants do totes les eriti
tats i eorporacions que intervenen en els treballs del port.
Del Asultat d'aquesta reunió.
que considero definitiva, podria
sortir-ne quelcom do pràctic.
Els periodistas li van demanar que deixés tila nota o quo
eta robes a maja nit, per poder informar al públic del resultar d'aqueata reunió. El governador digna als periodistas
que passessin a les once i que
els diria el que s'haguas resolt.
Contestant a una pregunta,
digné que amb els obrera ja hl
eslava d'acord, ja gua aquests
havien acceptat la seva fórmula.
Un company va preguntar-li
ai anal) els reunits hi havia
tamba el representant de la Federada, Patronal, i el senyor
Barbar dignó quo no, cae ell ja
coneixia el parar d'aqualla
sola mancava quo els reunits
sanrionessin el que 'havia

acordat,
• • •

En tornar-hi els pariodielee,
a les once de la nit, els digna
senyor governador que sentia
haver-los molestat, ja que no
podia dir-los res en concret.
reunió ha estat sliapesa—seguí
dienta—per l'absancia de tres
elements patronal:, i en prova
de deferancia se'ls ha convocar
per continuar aquesta reunir),
quo se celebrara avui, a la larda.
Contestant a una pregunta
digua que no tenia males impressions respecte a la solució
del conflicte. Hi ha una fórmula definitiva proposada per
mi, resultant de les nombroses
eonferancies d'aquests dies.
Vaig dir que si no es podia arribar a una concòrdia, jo impos aria la olució, i en alai) asteria

Respecte als tres representants que no havien assistit a
la reunió, digna que era degut„
a la precipitació amb qua s'havien fet les convocatòries, les
guata arribaren tard a mans
deis interrssats.

CRONIC A
SOCIAL
UNA REPRESENTACIO DELS
SINDICATS LLIURES VISITA
LL GOVERNADOR
Ah i r, a la una de la tarda,
va anar a visitar al goaernadur civil una comissió deis Sin(beata Lliures per conferenciar
amb el governador. Els guardias de servei a la porta principal els van fer esperar a l'escala fine que va anunciar-so la
visita al governador.
Aquella exposaren al senyor
Barbar la sa ya protesta per la
persecució da qua eón objecte,
segons asseguraren. Afegiren
que ella estan disposats a prestar el seu ajut a d'obra de pau
i ordre, pera que si sala deixa
sense defensa, sabran recórrer
a tole els procediments que siguita necessaris per tal que siguiri reapectats els drets deis
elements de l'organització obrera que representen.
El gce arnador prometa prendre lea mesures (Torturan perqua cadascú actur cense apartar-se de les lleis.

• INOVES DECLARACIONS DEL
GOVERNADOR
r 'Alaba a primera hora de la
tarda, en rebre eis periodistas,
als digna el senyor Barbar quo
allavia entrevistar amb una coa
missió de la Germandat de Sant
•Pera Pescador. L'entrevista fou
motivada pel ecu desig de coneixer les aspiracions de tots
ele interessats per atendre-les
tn el que sigui possible.
Un periodista preguntä si harta assistit a una reunió a la
icderació Patronal, ja quo s'havia vist el seu autornbbil a la L'ENTERRAMENT DEL SOTSCAPORAL DEL SOTMETENT,
porta d'aquella cntitat. El governador contesta quo els Srs de
EN JOSEP FRANQUESA
Ja cornisa:6 de l'Institut do Re,
IB'
ha
decidir que l'enterraformes Sociala do Madrid ha.
vien dcmanat hora per celebrar mera del sets-caporal de barri,
una entrevista i que havent del sometent de Sant Marta En
d'assistir-hi els va deixar el seu Josep Franquesa, assassinat,
cona saben els nostres Ilasidors,
potte.
la tarda del propassat diReferint-se al cure de les
gestions efectuadas per tal de l'un!, a la porta de casa ,seva,
tinguf tlloc el proper dissabte,
cercar una Enlució a la vaga,
a dos quarts d'onza del matí.
Idigue el senyor Barbar que conLacte constituirà bense diabfiava poder celebrar ahir malo
una manifestació do dol, ja
tea una reunió que tinguas caräcter alecisiu 1 de la qual en que ultra d'assistir-hi tot el
Sometent do Barcelona, s'uniyesultes quelcom dc pràctic.
ran a l'acta les corporacions
S'ha do tenir en compte—di
ggue el governador — que en econemiques, tots els ciutadans
aquest plet hi ha molts interes. que per damunt de tot posen
el seu amor a la pau i a la
sea' afectats, i la meva obligaprosperitat de nostra volguda
cid és perjudicar-los el menys
Barcelona.
que sigui possible.
Serà, dones, una protesta
En periodista li va preguntar st era con que els amos magna de la ciutat temida, desmostraren un esperit envinen- amparada vergonyosament dels
ea 1 inglas disposats a arranjar alts poders públies i abandoel confliere senara pasear. pel nada a que sigui pastura del
.iovern civil.
terrorisme que la va enforisant.
• El governador responguó:
La comitiva sortirä, com que—Encara que aixt, sigui una
da dit, el proper dissabte, a
butailiació de mi, ho accepto. dos quarts d'onza del mati, do
Tan( d ebo s'arribi a la solució l'Hospital Clfnic, dirigint-se
antara que sigui sense pasear
pel carrer de Villarroel a la
ver aqui.
parròquia de Sant Josep Oriol,
f3egul dient quo eslava molt on cera rasar uta solamne reacontent de l'actitud observada>, ponsori. Seguirà pels •carrers
pela obrera, parte insistí que,
de Villarroel, Corta Catalanes,
Aumd bfflpte, ... 111 ka
kallei g e elg ik_f_.1..a

PALAU DE LA CRONICA de
GENERALITAT
CULTURA
L'ESCOLA DEI, TREDALL"
L'Escota del Treball per tal
d'evitar molestias, fa avinent
que ja está tancada lanseripció
per al "Cursar Preparatori"
d'istiu per a e'especialitat de
mecärties, per haver-se completar, atnb exciss. En canvi segueix
°baria per als electricistas, ealderers, planxistes, fumistes, fus
tens, carrossers, obrera d'indústres quimiques i obrera d'indústries taxtils.
Els que destajan inscriure's

3. VENTS SIIPERIORS A BARCELONA. — (Sondease de robaba/era Muta a ;es del /71010 :
230, 300, 1000
Altitud. metreas
.NW, SSE. SSE
Direcció:
3
2,
2,
Velocitat en matraz per segon:
P113 de ntivola a 100 ) mieles.
.OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIS' ERSITAT DE BARCELONA
(Roma d'oberearió: 7, 33, 118 /torea
— Termömetre ser laaa, 1 8 1, 16S. — Termòmetre
756.4
l nirsal de la mar :
Sal-amarre a zero
12a3, 1 30, 130 — 11.imitat reentesimes de sato raei5) 78, 71, S2. — Direerin del ient WNW, SSE,
5.
—
Estat
SW. — Velocitat del wnt en meres per segon -1, 3,
del ce': Enrole:e, aovo es, tapat. — Classe de siliota: camellos-nimben; nimbos atraes; enmuluseimbus.
Temperature, cntronen

a

l'ornbra

alaalraa : 150. — Mínima: 337. — Mlnima arras de Para • 170 — Temperatura mitja: 157. — Precipitarló
niguoso, dos de les 7 b a rra del dia amaraer a les 7 borre del dia de la data: O mal:narres. — Recorregut del vent
co igual tenme : 253 quilelmetre. — —Otuervaeions partir ulars: ealitan.

crruamant arnb al carrer d'Agó, on se despedirä el col essent després conduit el cadaver al cementiri de Sant C:onff.,
al qual la familia del final hi
ta propietat funerària.
Com a veritable protesta viva
de la ciutat, presidiran la comitiva, ultra les autoritats
superiora del Sometent i del
s eo inspector general, el senyor
capità general de Catalunya, el
arnyor alcalde, la Manaomunitat, Diputad() i las altres romporaciona públiques da, Barcelona.
DECLAR.aÇIO DELS DETINGUTS PEL TIROTEIG DE
DIMARTS
Davant del jutjat de Drassanes, secretaria d'En C,ändit
Garata Caamaño, que inetrueix
la aumäria pelo fets ocorreguts
abans d'ahir als carrers de la
Cadena i Sant Jeroni, van de.
clarar ahir els detinguts .amb
motiu d'aquell fet.
Segons cenobio, En Josep
Martí Juncosa manifestà que
en unió d'En Miguel Planell,
president del Ram de Metallurgia del Sindical Lliure, al qual
pertany, passiven pel carrer
de la Cadena, essent agredits a
treta per un grup de cine india
vidus, fugint el Planell i amagant-se En Marti al carrer de
Sant Jeroni, número 18, en fou
detingul.
Tambó va declarar que en la
manifeatació que hi hagu6 a la
Plaça de Catalunya, fa dos mesas, fou detingut per la policia,
trobant -e -h una pstola senas
la corresponent autorització.
Tambó està acusat com a com
plicat en ragressió quo hi hagua contra el y aguar Pascual
()rango, al carrer de Calabria.
El declaran!, negà tota la
participació en el fet d'autos i
digna que pertanyia al Sindical,
Unic de la Construcció.
TELEGRAMES DE PROTESTA
Arran de l'assassinat do l'arquabiabe do Saragossa, s'ha
clarear els do a teleg ramas .5 e güents>
"Ministre de Gräcia i Justf,
cia—Madrid.
La "Casa Social Catòlica", de
Barcelona, profundament
i indignada pele seguits i co-:
vards atemptats que han costat
la vida al virtués prelat de Saragossa, protesta davant Y. E.
del vergonyós estat anärquie,
larnentant la impotencia del
Poder públic per garantir 'les
vides deis ciutadans i imposear
el respecte a les !beis. — El
president, Casanova."
"Illustre cabildo saragossà.
—Saragossa.
La "Casa Social Catòlica",
Barcelona, davant del covard
assassinat do S. E. el cardenal
Soldevila, protesta horroritzada do la sucessiä d'atemptats
anàrquics, i compartiat el profund condol de la familia católica, presa a Dan i al màrtir ele
la fe de Crist, la pau que el
Poder públic no ha aconseguit.
—El president, Casanos a."

REAPARICIO
Tla aparegut notablereent ea2or'aiaila
1 la:llorada la tosiera 'Cl tarali". El
ccu taat iaeca na sal dsihia canri do.
rentacia, la quia cota telaberru, tot Ce5 r,tular cncert s 1 una Ila.ga
da pelee
.ci.9.3 caerle:441R

Les sardanes
CO,M UNA FESTA DE RAVAL
Certamant, el dia mas impensat Ilegirem ca un diari anglas uns comantaris sobre tina ballada de sardanas a
Barcelona; els haura fet un d'aquells
anglesos mig empeltats de barccloni
que sempre es traben d'una a dura
cn el tren dc Sarria, riuen amb les
tspatlies i si= a Sant Gervasi;
aquests comentarla, si fa no fa, diran aquestes paraules.
"A Barcelona, oiroleu atare una
hallada dr sardanes, flArtliS treu que
sortir al carrer i buscar una plaça cn
Ic qual hi hagi almenys dos bars.
ésser a la plaaa, si heu arribar aviat,
tan seis vaureu, sota unes acäcles,
l'entarimar per als músiés, i la vocera
deis bars atapeida de tauletes de cafè
i cadires plegables. Al cap de rioc
arriba una fanalia: la noia patita somica parqué té son, la gran s'agença
els caballa la mara i el pare (que va
abillat amb samarreta i armilla) busquen una bona taula per asseure's;
arriben altres familias com la tles,rita, comença de sentir-se brogit, arriba un heme traginant el contrabaix i
per poc qua us distragueu us trobtu
amb mire les taules deis bars roe ja
eón plenas i al ball mig de la placa
grupa de celes passegen amunt i
avall; els nois els diuen coses ave no
fan riurc i us torba la vea impertinent d'un heme mula mincgues de samarreta que crida un altre home.
—Senyor Pepet, vingui aqui que estara amb nosaltres.
Arr;ba el senyor Pepet, en diu guarra de fresqucs i tots riuen; cl s música dalt Tantarimat, caragolant-se
com si tinguessin rampells de budellada, afinen els instruments. Comença la primera sardana i calma un bon
xic la cridaria, fins que es torna a
reprendre entre la primera i la segona
sardana, quan dels guarra punto cardinals de la plaaa surten uns subhastadors de números, els quals, drets

las fiara que tanmarcix els que mis
guanyen amb la bailada són els amos
deis bar;. Aixi he asseguren, quan
menys, cada regada que tot minyó deis
que subhasten els passa a preguntar
carn va el negoci.
Ouan la ballada ha finit, la gent
va desfilant lama i aixafada com si
sortis d'un sarau; de mica en mica la
lana es buida; ah últims en desaparajara san els amos das boro, els
quals, das de la porta contemplen
aquella turba qua se'n va , i amb rialla de pannacontat es mostren satisfets de les consumacions cobradas i
pemen que tanmateix dijous haurien
de tornar a fer cardanes.
Quan tot resta guiar, passen dues
donas esclafint una rialla histriónica
i per l'aire s'empaiten das ratpenats
tocatardans."
Jeronl de Moraguea

APLEC DE LA SARDANA
A l'Aplec de la Sardana s'estrena•
ran les cardanes "El perit Jordi", del
mestre Blanch, i "La filla de l'horro:a - , del mestre Serrar.
L'Aplec d'enguany será dedicat al
mestre Carreta. Es prega als Pomells
de Joventut que hi vagin amb Ilurs
banderas.

Societat d'Atracció de

Per tal d'evitar les aglomra
raciono que rada any esclava/la:1
en al mes d'agost, setembre i
ortubre. eis recoman amb inte-

ras als pares dele nois que aban
donen ong.unny l'escola per enmenear un timbal]. que s'aprestin a consultar l'Institut quant
l'ofici que mas els convé seguir.

L'Institut ha rebut, romuniitarions invitant-lo a pendra part
ala següents Congressos i Conferències: al Congras de Psicologia celebrador a Oxford; a la
TP1111 if5 anual de la Iliga d'Higiene Mental , celebradora a Pa-

rta: al Congras d'organització
científica drl traban, celebrador a Moscou.
Entre les mollas comunicacions que rep continuamant
l'Instituí drinanant al eanvi
publiraeions. cal esmerilar los
de la "Asociación del Trabajo".
da Ruanos Aires, i la de l'Institut de Traban, de Chaikww,
(Ucränia)
LA COalISSIO PROVINCIAL
La Comissió provincial ha
despatxat els secürnts assumates:
Exemprid de subhasta
lada por l'Ajuntamant de Tona,
per a fer obres per administraera a l'Escorxador púlela . d'aquella localitat.
Idem idh soLlicilada per l'Ajuntarnant d'Artaa, per tot ço
qua afecta a la portada d'aigüas potables a la població, procedente dala masca: .• armenteres" i "La Riera", dala termes
municipals de Santa Maria d'Ola
i por tot allò que s'hi rafaraix.

Forasters
Crònica Judiciäria
En la Carrera sessiG celebrada per
la Junta directiva de la "Societat d'Atruja de Forasters", sota la prasidancia d'En Marian Rubia, foren notarnats delegats da Ientitzt a Homcs
(Alemanya) i L'Habana, respectivament, els senyors Leo Savels i Aniós

Puig i Baffle.

Per la Secretaria General va donarse comptc d'haver-se procedit a ;a
projecció da la nova ridícula de propaganda de Barcelona, oferta per la
dalt d'una taula de cala, criden amb casa Gauntiont; d'haver-se remes maveu ronca i grollera a veure qui en terial de propaganda a l'Agancia
dalia mis. Aquel' senyor que va amb Viatges (Stella, de Lisboa) i al Centre
mànegues de samarreta, abans de fcr Espanyols de Brusselles; deis obsequio
pujar la subhasta, vol veure d'apana dedican a Miss a'iolet Vudd i altrcs
l'objecta; ve un minyú i moolna senyora que estigueren fa pea a la nostra ciutat en reprceentació del "Conun pot d'olivas confitadas; cl renyor
tic les manegues dc 5aan urda traba a of JUStiC2 to Animals", de Landrau,
que l'objeae s'ho val t va pupant cl i d haver enviat al lice Censal d'Espral de la subhasta de dic. en rni:: panya a Galatr (Romania), per haver.
catims, fent una rialla cstrepitata i los demanades una coHecció de fotogra.
donara un cop a l'espatlla de la per- lira amb vistes de monuments i pa lsona qua té mas aprop, cada vegada larga: de Catalunya, per a la instrucque fa pujar el preu. Ve un moment ció deis alumnas que cencerree a l'Es.
cola de Camera d'aquclaa ciutat.
que la subhasta se suspan, perqua
Fou donat compre, entre almas, de les
ul voltant d'una bula hi ha baralles.
Es tracta de dos homes que es dis- seguents comunicacions: una del "Can'
Ire
Eacursionista de Catalunya", reputen una cadira; to:5 dos diucn que
es cava, i cap no rol cedir; l'un merciant el premi que la Societat

aixeca cl braç, bahre diu un renca,
les dones s'csgarrifer., l'amo del bar
és el que pateix mas; per fi, un

concedí per al concurs arquitectónia
convocat per la dita entitat; altra da
la Socictat d'Empreses Marítimas "Ira-

dals minyons que subhastaven té un
acudit genial: fa tocar una ala-a sardana i els Imims revoltats ca calmen.
Aleshores si us fixeu cn cls baIladors, rearma que amb cls peus fan
uns moviments qua no van mes enea
dala d'un "trot de guilla", o un "pas
de camal" o un "san d'asa". Fluida la sardana tornen les subhastes,
la et:ac ei.', el bullid, els cops i las
empentes, i la cosa va panela rae.recte d'una c asta de rana Ea SU>
hastadors :enen ja la v e o completamcnt ronca; cl ser, cm rala va -ni')
maneguea d• ramarnaa per fer - ae
ha ce criaar con un poll, z'ai▪ ca apotata 1..0 a la t y ctc i res:a la
tassa da rat a damunt 1.23 fa.d'llts
ezva dual. idas cae masas. varan

lia-Amarica", remerciant a la societat
i felicitant-la pel bon axit de les
gestions encaminadas a aconseguir la
rebaixa dels quantioses drets de desembarc que s'exigien als viatgers pra.
cedents de ports transocelnics ; altres
de difcrents diputats i senador per Catalunya, oferint-se a favorir ractuaci6
de la societat des del Parlament; altra d'En Josep M. Merino, enviant varis exemplars de la nova edició de la
"Guia de Barcelona"; altra del Acial

cue tan
escolta, aoquon dopan:a
acr cralestir la feina i cola- zr cl
• i no ca: d;r que Atelpfys
malaincat

poden passar per l'oficina de
Secretaria de l'Escota (Urgen.
187), de dos quanta de set a
les vuit alel vespre.
INSTITUT D'ORIENTACIO
PROFESSIONAL
Entre els darrers acres celeaarats per aguas( Institut han
d'esmentar-se: la Conferencia
donada pel Director senyor Ruiz
Castellar a l'Escota d'adultes dal
carrer dc Mendizäbal versant
sobre "El Treball de la Dona I
l'Orientació professional", i la
reunió de Junta de Govern d'aquest Institut, que va tenir lloc
el divendres darrer, presidida
pel Conseller de Polilica Social
de la Mancomunitat da Catabaraya, senyor Jaume de Riba. Varen ésser tractats assumptes
referents a novas activitats de
l'institut i es doni compte, per
la Direcció, de la tasca fins avni
re alit 7 ada.

AutomeNI Club de Catalunya, Centre
Autonomista de Dependets del Camera
i de la Indastria, Reial Moto Club de
Catalunya i Sport Club, demanant premis que va acordar-se concedir per a
ésser adjudirats en els Concursos insirtes ae Forganitracia llar, i raro
de:s a.::egats ae la scdcbt a Praga,
Rio Grande i Cali, donant cantata de's
treballs realitzats darrerapaapt gtz pro
data lins tocials.

AUDIENCIA PROVINCIAL
'VISTES DE CAUSES
A la secad arienara sima assegut
al banquet Josep Bost Best, acusar
del jurt d'un pot de llet, valorar an
quaranta pessetes, vencnt-lo a l'altre
processat, Pera Capdevila Pagas, per
divuit pesantes, assabentat de la procedencia illegitima del da pot de Ilat.
El fiscal va demanar el casta s deis
dos processats amb la multa de 125
pesse tea
A la sccci3 segona cl Jurat ha emes
un varedictc d'inculpabilitat a favor
del processat R. E. R., acusar d'haver
falsificar i cobrat difercnts retasas de
la casa on eslava de dependent.
El Jurar, a la seceiä seeona, ha
dictar un veredicte de culpabilitat contra la prccessada Angela Seguí Condomines, acusada d'has-cr Iliurat das
ballets de Sana falsos de cent pesseres, a diferents establiments, pera
al mateix sEa i en pees minuts de
diferincia; per la qual cosa el fiscal
li ha damnar la pena de catorce
anys, vuit mesas i un dia de reclusi6

temporal. La Sale, arrecian! rexcesein de la pena i d'acord amb l'article
segun del Cedi Penal, interessari l'indula parcial de la pena abans esmentada.
ASSENYALAMENTS PER A
AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL

Sala primera. — Gandesa. Nullitat
contracta. Esreranaa Adela contra
Joan Agusti i Francesa P.ossalla.
Hospital i Sabadell—Competancia.
"Astilleros y Buques", contra Paldin i Armada i miniszeri fiscal.
Sala segor.a.—Drassanes. Recusa-

d& Teresa Vilamare, centra "El Sol"
i "Prensa Gratin".
Universitat. — Incklent.
Traniger, contra ministeri fiscal.

AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera. Draszants. E:nana E:ario:el radar:a. Juera i das orals
per cztafa i fan.
Secció stgonz.—Manreta. Robatori.

Jean Maceras. Jurat.
Secció tercera. — Sur. Hornieidi.
Jezep Masar Juras.

CONFERENCIES SOBRE Taa0at
I LA SEVA OBRA
Aval, Mona a dos quarts da/
de la vetan, el doctor Rancias lag, ea.
tedrätie de la Universitat de Calcuta,
donarà a l'Ateneu &malora' ona esa.
fet z,neia pablica sobre el tema: "Tog 5
re i la seca obra".
sil conferencia:2f diatertad en soga/
a continuad(' setä Regir ei son tre.
ball C2 e:incita per una tilda pace:a.m.
CONFERENCIA DEL DOCTOR
BELLIDO
Aval, a les set del vespre,
En T. 31. Bellido donará ea,.
rencia sobro el tema "Urdo Pasten( l
Oregon i Mendel, llora viles l ihren
obres", al local de la Socieeat 34edl,er,.
Farmacéutica deis Santa Croa: i
mil, essect lijare rassistäneia.

La Mú sica

ELS CONCERTS DE L'EX:N/31,10
En vista le renit assolir ,a 7lan_
da municipal en ela quatre con . :irs gae
doul al Palau (le la Intlasreel,
l'arc, on hi ha installada lEsnerhIc
d'Art. dio/encoge que ve en .1 021ta 113
altre que taticarä la tanda. Se:1
a la
tarda j estará delicat a Wagne.
aquí el programa
Primera part: "Entrada Jeta Pan
al Walhall . (de l'"Or del Itin'a ; aaa
Walkyria", selecci,S; ''Els m otzers (ene
tajo-a", seleceiG. Segona rana "Cte asanra ,i4 (1,1 Gratin del "Pargi!al".

Els Teatres
NOVETATS. — COMPANYIA
MO-RASO. "EL MADRIGAL DE
LA CUMBRE", DE JOAN JOSEP
LORENTE.
Aquesta comedia té un defe c to lar
perdonabl e . que fa que es pearia tisú=
al primer acre i lauter la fa durar tres
(tete; tres actes encarnad e rs rscries ea
un estil de gazetila de antes de sacietat i arab frases le !libre de text
titut de segase ensenyam,a. El mesar
Lorente veo que ha cien unes guantes ramdies dala germano Quintero i
ha pasear : ala.; ts com t'cf.-.: i fea ara.
i... no taut! Els &remates
tren, si es voritat que ni san ra;
Faltre role, tecen la ma tretaada fient
corrales, i a estones, fina Si ha alpe.
na cosa viva 1 humana 'Entro alarma
de les seres obres: el
no ele sella a !e Os
i
dr
caluta.
Per fer la comedia be pintores ea el
s'erra' Lorente hi ha Wat una elida de
poble d'aquestes q ue pcmaa sön tan 1
tan bonet i han donar de mamar a la
senyoreta de la ca e s es petisa 'me be
oden dir totp, egnell persoaa-.; ,. mtes:.
simplhie I sentimeatal qua sala a
remedies 1 guc ja el va piula r i
xar 6bakespeare d'una manea elche+
tira en cl Romeo j Julittc. El la ro.
mella del senyor In y ecte tielime fs ona persona. tothetu tel cm cot eeont
Angel i va ple de borles in cmcie ne,. aloe:
n., priva eme hi hagi una noia egea riada i un hd dr Oda de plorr, geie
definitiva no acaben de inc p l ome ti
Es !lástima que En Sita ,' Raso. 100
fs un actor exeeRontlasim, i a feeecl.
dia Alba, que fs la mili« eartcretts n iu
del trate espanyel. sl entre: l n im l n lot
remedies rom nevera, que no els han
dc donar ni pena oi glOria.
s.

CRSA
Segueixeu comptant-se Llena les
prejeccions del formös film. fa rtanyear
a la cosa Huguet estrenat reectrecat
CO aquest ariete:remad , : salf, Era( l'exa
Su, , era d'esperar, "Doces fr,i,e'es", roMe a tuestra oc Reo logran, el marte
naden de "Els quatre genc:s de l'Are
ealiasia en la goal arriben a Paa
Cada els ir3SiglieS artiszes Raruan Na•
rarr,,—un deis LISOS ele l'es:eua muda
americana avui mes ea boga— Lewis
Staues i Bürhara la Marc. l'alaument
de la qual supara en l'iteres i ca ‚ara
rió ale drames dame: reos in

DE LAUTODROM
Dc rctorn de les carretes Ze Tar.
regona i invitats pel consell dc nautbarom, passaran chic el dia co ave Ea pista els celebres corredors Defranca, Benoist, Bralthantein, Barde.
voy, Frik Armangué, V25ini, Dcv32,4
Mme. Gontand-Morris, el senyor.
representant del Sahnson, i el
senyor Estala, reparsentant del Bar..
els quals quaaarcn altament
sorpresos davant declarant
isser la més interessant pista del neón
i la en que els espaciadas resulta.
ran mis emocionants per la cons.d e
vi -cableturdsp o
-ratges.ckulpvoitas
zoo quilametres per hora.
pogueren
conte•
Els estrangers no
Cl
oir ransielat de preivar la pista en
quart dr salta que el formigonat
penes. Ilanaant-sa c relocita ts mea
cremadas, per tal d'apreciar l'extre
flrrnigó.
-madperfció
Junt amb da citats asa; del veleta
coi:guara a rAutbdzom l'engefr
cap d'aquella demarcada, 'l'erai s de
Ribera, i el director ¿el Centr e de
Telagrafs, amb el fi d'estudiar la
tallacid de l'estada telegráfica que h3
de posar l'Autbdrorn ea Cona a
de directa amb Barcelona. -.fa
VaR.r.eiLe , París, Berlin, eta. , dot'"a
a i par
32a s.>di cc,72 paJzo,
ti'
re aapi .r :el ,c.t.ce,t,c12:pc
eafanda.
ala t impor
Al:zötadnen:sp
t:r.tre
draz.aa
a
la dirczciö general de Come:batee

Des, 7 de juny de 1923
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LA PUBLICITAT

••••

la necessitat de governar-nos
IÌLS GOVERNS NO SE SENTEN AMB CAPACITAT PER
EITIRPAR LES ABOMINACIONS DE QUE ES TICTIM( DOyrs A LA NOSTRA CIUTAT UNA ORG ANITZACIO ADEQUAPER QUE SIGUI ELLA. MATEIXA L'ENCIRREGADA DE
gE.ILIT ZAR L'OBRA DE l'AL! SOCIAL A QUE TE DRET, DOf.iNT-LA DE LES FACULTATS I DE LES PRERROGATIVES
yECESSARIES PER FER-HO; CAE ES UN CRIM NO FER NI
DELTA'? FER EL NECESSARI PER RESTABLIR L'IMPERI
DE LA LLEI I L'ORDRE SOCIAL TAN GREUMENT PERTORgjT3 DUR.I.NT TANTE D'ANTS.
SI NO ES VOL O N() ES POT ACCEDIR A TAN LEGITIMA.pRETENSIO, LES CORPORACIONS QUE SCBSCRIUE:V DEciAREN D-1.1- ANT D'E s .PANYA. TOTA. QUE DECLINEN
rs RESPONSA.BILITAT PER LES CONSEQL-ENCIES Q UE EA TALMENT HAURAN DE SEGUIR-SE PER A TOTS.
DE L'EXPOSICTo nE LES ENTITATS BAROELIDNIES Ar..GOVERN.

celó Catalana
Per a la próxima lluita electoral
Oficines electorals d'Acció Catalana,'
:-IGI NA CENTRAL:
ACCIO CATALANA
Trafalgar, 14, entresol

ICTE

Delegació d'Acció Catalana a
Sana; Espanya Industrial, 7.
*••
Continuen obertes les oficinas electorals, a les prestigiosas
entitats nacionalistas de Sana,
"Sang Nova" i Foment Republica Catalä, per contribuir al
triomf de la candidatura d'Acció Catalana al Districte III
"provincial".
*
A mesura que s'acosta la Huila electoral da chniaenze, va
creixent la subscripció popular
oberta per sufragar-no les despeses. Nacionalistee, si voleu
que Catalunya, sigui.' Hilare i
digne, es un deure el contribuir,
hit
* •
Convé molt que tot. aquell jovent entusiasta d'Acció Catalana, que encara no té vot, passe
a oferir-se per personal d'o-

"PROVINCIAL":
Primer municipal (solament el
ISTR

SEGON

Poble Nou)
Delegació d'Acató Catalana al
rabie Nou; Pujadas, 188, bairt ;entre Rambla del Triomf
;Yarlan Aguilo).
Segon municipal
Daezació d'Acció Catalana al
II; Cardara, 12, baiTercer municipal
Ateneu Autonomista del dis -»

ecte III; Caçador, 4, principal.
Quart municipal
Fornent Autonomista Català;
arseig de Sant Joan, 113.
Afonde i Escotes Prat de la
laa; Nàpols, 219.
si municipal (solament la

fieines, per repartidora de candidaturas a don-liare durant

part alta)

Meneu Nacionalista "Pätria
ure; Consell de Cent, 227,
aos (xamfrà Casanova).
Vulté municipal (parcial)

eepeu Nacionalista del dis•e VIII; Salmerdn, 56 prin1.
oré muniolpal (parcial)
Vena del Nacionalisme Rea
alca de Sant Andreu; Sant
treu, 140, i Passei, de Fabra
hig, 19.
Desä municipal
Ateneu i Escotes Prat de la
aa; Nàpols, 219 ;Poblet).
Centre Nacionalista Demoälic del Clot; Muntanya, 7.
Delezació d'Acció Catalana al
Nou; Pujadas, 188 (entre
haiaa del Triomf i Marian
a: a
1 Nacionalista Gulnardo. avinzuda de Nostra Dona
: -- 'serrat, cantonada Salas
DI STRICTE TERCER "PROVINCIAL"
/ bree municipal (solament la
Barcelonetai

hventut Nacionalista de la
hr teloneta: Sant Miguel, 3.
Clnqué municipal
Ateneu Nacionalista del disacto V; Sant Jeroni, 10, canto:ea a Sant, Ratea 23, bajaos.
Le Pla t ee a onza, de la vetlla.
Setè municipal
Llibertat, Ateneu Nacionalisdel Districte VII; Flocafart, 8.

aquesta setmana i per diumeni
ge, a les portes dala collegis.
• ••
Es prega als simpatitants
d'Ad:he Catalana que enviin a
les oficinas centrals llits d'aciresses d'amies per trametrelshi candidaturas i leadicació del
lloc on han d'anar per votar.
*5*
Cal que tots els patriotas,
principalment els que tinguin
establiment. procurin tenir candidaturas d'Acció Catalana per
repartir, la qual cosa contribuira molt a suplir les deficiències
que hi puguin haver en el repartiment. No planyen esforç
per petit que sigui!
EL MITING DE L'ATENEU NACIONALISTA DEL DISTRICTE
TERCER
Anit va celebrar-se l'anunciat
miting de propaganda de la
candidatura d'Acció Catalana
pel districta segon "provincial".
Començà Pacte, al qual assist nombrosa concurrència
que omplia totalment la sala
d'actes, amb breus paraules del
senyar Josep Freixes, de la
Junta de l'Ateneu, fent l'elogi
deis candidats i dala ideals que
els porten a la Iluita.
El senyor Josep Barbey, regidor de la ciutat, parlá a continuació. Va recordar els fets que
precediren la Canferancia Na-

atonal Catalana i la creació d'un
agrupament de patriotas que ha
vingut a despertar el sentiment
de la dignitat entre els catalana
que ha havien perdut tota asperanas de veure 'Hure la nostra
Patria. Manifesta que els carnitas empresos per Acció Catalana eón els 'única que indubtablement ens manaran al
triomf de l'ideal nacionalista
e n e posem per damunt do tots
els interessos materials, I que
l'actuada honrada j desinteressada dels nostres hornea de les
corporacions pübliques a la
nostra terra farä possible la
unió de tots els catalans en la
lluita definitiva.
El senyor Llufa Nicolau d'Ole
wer, que fou saludat amb
una emocionant ovació, va parlar després, exposant les raons
que harían decidit el Consell
d'Acció Catalana d'anar sola a
las eleccions de diumenge, manifestant que la seva labor en
la Mancomunitat de Catalunya
serä integralment nacionalista,
seguint a cada moment el canal
que el ; p u natriotisme Ii indiqui.
Despras parlä el senyor Vi.
dal de Llobatera, que va pronunciar un eloqüentfssim discura, precisant els mancaments
existentse dala prohoms regionalistes a la paraula que en
distintas ocasiona havien donat
al poble, raó per la qual aquest
els havia perdut la voluntat,
com a Madrid els han perdut
el respecte. Demanä als electora que, abans de votar, pensin
serenament en la situacio de la
nostra ciutat, de Catalunya i de
la Mancomunitat, i que desuda
obrin rom al seu patriotisme els
indiqui.
El doctor Puig i Sale, rebut
tarnba arnb entusiasta ovació,
va declarar-se identificat amb
Pid pari d'A. C., que acceptà Integrament, i que no havent mai
sornniat en assen diputat, havia
cregut que tenia el deure de no
refugir de donar el seu nona al
públic, si podia ésser profitós
a la Patria. Va demanar que
l'acta que li dongui el poble sigui total i absolutament honorable i no fruit de cap conxon a
ni habilitat, perquè ni Acció
Catalana ni ell l'acceptaria.
El regidor senyor Martí Es .leve va posar en guardia els
electora contra les martingalas
que tractaran de posar en practica els electorers professionals
de la Lliga i del lerrouxisme, i
refermá les afirmacions dels
anteriors oradors en eloqüents
paragrafs, que foren entusiástament aplaudits, cona ha havien estat tots els altras.
El senyor Dalmau clogué
lacte amb breus i fervorosas
paraules d'encoratjament.

I

ha COMEIllusació Nica
DESPRES D'UN DIFICILIS5131 TREBALL D'INVESTIGACIO, LES OFICINES DE
LA LLIGA REGIONALISTA
HAN TROBAT EL NOU DOMICILI DELE ELECTORS
QUE HAN CANTIAT DE C.i.
SA ELS QUATRE DARRERS
afers. AQUESTS REBRAN
EN EL NOU ESTATGE LES
INDICACIONS CORRESPONENTS AL VELL, NO RECTIFICAT A LES LLISTES ELECTORALS.
EN RECOMPENSA D'A.
QUEST TREBALL. ELS DEMAYEt/ ' QUE VOTIN LES
NOS TRESCANDIDATURES.
DI•1 "LA VEU DE CATALUNTA".

1VIInnn•..

VISITES ELECTORALS
Avui dijous. a les deu de la vetlla, al
A l'ES3ART DE DANSAIRES VERDAGUER
(Fort-Pius) Auzies-Marc, 147 (tocant Marina)
Parlarän els senyors:
1 els candidats senyors

Panadès, Dalmau, Jover, Massot
Puig i Sais i Nicolau d'Olwer

A l'ATENEU NACIONALISTA DEL DISTRICTE V
(Sant Jeroni, 7),
Parlaran els senyors:
e els candidats senyors

Cosas, Carrasco i Masferrer
Nogués i Vidal de Llobatera

Denla divendres, a les den de la vetlla. al
CASAL NACIONALISTA QUINA RDORENO
(Passeig de Ntra. Dona de Montserrat, Borla j Guinard6V

I

j

-

Parlaran els senyors:

Panades, Masferrer, Jover , Massot

els candidats senyors

Puig i Sais i Nicolau d'Olwer

gir ommail Ms•MII ii immumzel s •II II 11 111 111 1111

Li SESSIO HE L'AJUNTAMENT
TO11131i3 al Collsislori del regidor seayor Toms i pocle
conSv'ooberaítól ra ias, e sasi ó dseet, spegreosnia_
les
dint l'alcalde senyor marquas
d'Afeita.
Es llegeix l'acta de la sessió
anterior, que es aprovada.
Es passa al despatx oficial,
en el qual .hi ha dos oficis .sense importancia.
EL TERRORISME
El senyor alcalde diu que fins
ara el Consistori no havia exterioritzat el dol que cada regidor sentia pela crims del terrorisme, a causa, precisament,
de la seva repetida( tràgica,
pera que ara, que ha desultat ferit un callada per vota n noi, q u e complia u n
deure ciutadà i un agent de vigilància, cal fer-lo públic. Demana que es trameti el condol
de Barcelona a l'alcalde de Saragossa per l'assassinat de
l'arquebisbe d'aquella població.
Es presenta una proposició
dele senyors Rocha, Junyent,
alaynés i Massot, que diu:
"Els regidora que subscriuen,
conaenauts que es un deure de
l'Ajuntament representar en
les tristes circumstàncies actuals el criteri de tota la citatat i marcar les orientadora;
necessàries per a la defensa
deis seus interesaos i de seva vida, propasen al Consistori que acord): Primer. Laajuntarnent de Barcelona, que es
manta absolutament allunyat
de les Milites del treball, reitera, amb motiu d'haver-se
mes cru el terrorisme en
aquests darrers dies, les sayas
protestes, tants cops formuladas contra aquesta vergonya
tan impròpia dels palcos ben
organitzats, i el seu sentiment
per las víctimas del terrorisme,
en les quals Si ha representanta de totes las classes socials, modestos obrers i prínceps de l'església, agents de
l'autoritat i patrona. Segon. Que
cona a prova de consideració i
respecte al ciutadà de Barcelona, senyor Trancase Virgas i
Carbó, veí del carrer de Tantarantana, pel seu arte de civisme, perseguint un dels atetors d'un atemptat terrorista.
arte de civisme que Ii ocaaionä
una ferida greta l'Ajuntament
acordi donar-li la quantitat de
5.000 pessetes."
S'acerdà la urgencia del dictamen i s'aprovä.
Damunt de la taula. pendents
de discassió hi ha 33 dictamens.
mena.
El tercer, de caràcter prefesent, tracta de la concessió
d'una línia d'autamnbus als
senyors Eduard Recio i Fiderici
Kirchner. El sanean. Piala demana que contnul sabre la taula. El senyor Bordas diu que sala
de dseutir. El senror PlaJa diu
que ben segur hi hauria una dis
cusia !larga I agra. El senyor
Bordas demana votada nominal
per veure si ala de discutir'
o no. Es pasea a la votació.
S'oblenen 23 vota en contra la
discusia i 19 a favor. Voten
en contra eta regidora d'Acció
Catalana, els regionalistas, eta
de la Federada Monàrquica Autonomista i e senyar Rocha; a
favor, els racticale, els carlins,
i els senyors Tomas i Boix, l'An
glada i Gabarró i Trius.
Un altre dictamen, tractantde la conveniencia d • adquirir un
autobornba Delahaye de primer
auxili pel Cos de Bombera, produeix un llarg debat entre els
senyors Capdevila I Degollada.
El senyor Capdevila es plany
que es comprin a l'estranger
havent-hi cases nacionals (entenent per nacionals les cases
espanyoles) que en construeixen. El senyor Degollada explica que els bombera de Barcelona coneixen aquesta bomba, que
dóna uns resultats e:cc-el-lenta
S'aprova el dictamen amb el voten contra del aenyor CapdevIla.
La major part dala altres
tamens de damunt la taula,
poc interès j'oren aprovats.
Es passen als dictamens
les diverses Comissions. El senyor Alcalde cedeix la presidancia al senyor Plaja, el qual la
torna a cedir al senyor alcalda
al cap de poca estona.
La majoria d'aquests dietanena son tamba aprovats. Un
d'urgent del Negociat d'Obres
PúbliqUes de' la Comissia de
Foment queda en caràcter preferent per a ésser discuta a la
próxima sessió. El dictamen
diu:
"Que de conformitat amb el
que ha proposat él Director ;General dels Serveis Técnica, es
vagn gastant, a mida que siguin necessàries, les consignacions expresses que figuren en
el vigent Pressu post ordinari
Capital VI. Article 7. Partidas 8
i lO. i en el mateix Capftol VI.
Partida 20."
PROPOSICIONS
Una assenyalant una consignació por a subvencionar amb

•
•

DISTRICTE

A
100 pessetes l'Associació de la
Premsa Diäria senas adquirir
la llotja que aquesta oferta a •
l'Ajuntament en la cursa de
braus que organitzä el dia 13
del mes passat a benefici de la
la seva Germandat. Aprovada.
El senyor Massot diu que na
vota en contra perquä la llotja •
no s'adquralimitant-se l'Ajun- •
tament a Murar la quantitat •

.(11 PROVINCIAL)

.

de 3ans

I I M • ••• • • • n• 1nn•

•
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votada.

Altre concedint 100 pessetes
per a pagar la llotja ofrenada
per l'Associació General d'Eme
pleats d'Escriptori d'aquesta g
ciutat en la funda que a bene- •
fici de la seva Germandat or- •
ganitzä el dia 1 del mes que 111
son). Aprovada.
Altre concedint 100 pessetes •
per a contribuir al gran festival
i subscripció pel monument Pep •

11 MUNICIPAL"

dijous, a les 10 de la venia-

MITING
de propaganda de la candidatura d'Acció Catalana, al carrer Baix de Sant Pere, núm. 55, pral.
Parlaran els senyors Joan Carandell, Manuel
Thió i Rodés, Duran i Reynals, Lluís _Mas§ot.,,
Josep Barbey, i els candidats senyors

Ventura organitzat per l'entitat

Esbart de Dansaires del Casal Nacionalista ( la la Barceloneta.
Aprovada.
Altea destinant 250 pessetes
per a les despeses que ocasioni la fasta organitzada per l'en- ;
hat "Unió Esportva" referent a gi
la gr an carrera ciclista interna- U
c iar: al "V Volta a Catalunya".
kprocada
El aenyor Rocha, després
Altre concedint una subvena dables. Avui torno—acabri, sobció de 1.000 pessetes per a la ratllant els seus darrers mote dir alguna paraula gruiatuda,elk
un gros cop damunt la tau- gué que el que ha dit el senyo
fasta de la Sardana, que es cele- amb
la—i espero aquestes parauMassot ho travia de dir al Trial
brara el dia 1 0 del rae: que sana las.
hunal Suprem. Acaba dient cpiet
a Vallvidrera i a Lea Planes,
El senyor Massot digué que al voten fer veure que havia"
acceptant l'A eintamant l'alt pa -. • el parlament del senyor Tomas guanyat el senyor Rovira i
tronatge de l'esmentada fasta i no canvien per res les paraugilt no significava res mes mi#.
autoritzant la Comissió Orga- les que diguérem en tornar al cercar una plataforma electo,.
nitzadora per qua es donin Consistori. Nosaltres l'assenya- ral.
cardanes al bosc que bi ha a la lem a ell cona un autor del pacEl senyor Tomàs diu que ncl
part de la Villa Aproa te de Sana, i no com a únie au- l'estranya que el senyor Maym4s"
el
vada.
tracti de pagès. parqué l'hi tire
tor. Hi han altres senyors, alguna dels quals seuen a aquest tractat sempre, i que no ho de
DEL PACTE DE SANS
Consistori, que lamba intervin- tant com es penca. El que re.i
El senyor Tomàs I Boix, que gueren en la tupinada que pren- marcava en la me y a lletra--afea
torna al Consistori en aquesta gué l'acta que havia guanyat
geix—i aúna es l'important, as*
sessió, demana per parlar. Ele legítimament el senyar Rovira que el senyor Maynaa, que sama
fets de tots coneguts-.----digué- i Virgili (el senyor Rocha pro- pre m'ha traotat malament:
han fet que 'opinió m'assenyaa testa; , com s'acaba de confira aquell dia ena tustà l'explana
tés a mi com a ünic autor. Jo mar ara al Tribunal Suprem. En em digué aquellas paraules d'u-i
vaig esperar. Afortunadament, quan al solt que publicä LA PC- na manera ben efusiva. Acaba:
no ala fet pas rombregar amb BLICITAT, la deixem de banda, dient que no li havien dit les
rodes molí el poble. Accepto perqua no as al Consistori on paraules desagradables que esa
la me ya part de responaabilitat s'han de discutir les qüestions perava.
rom a co1iaborador disciplinat.
El senyor alcalde slalfaa
periodfstiques.
No vull , pera, mas responsable I El senyor Maynés, contestant lemnialment, i en mig de l'exIt at
la que em correspon.
al senyor Tomas, diu que no pectació deis regidors que no
No volia venir fina passades se li ha de dir cap paraula des- sabien quina intervenció hi poles alecciona, pera un solt pu- agradable. Jo ja vaig dir, el dia dia tenir l'alcalde, diu:
blicat diumenge a LA PUBLI- que tornaren els regidora d'AcDemano al senior Vainas
CITAT m'ha fet venir abane. etre Catalana, que el senyor To- que no se sentí molestat
Només Ilegiré del solt la part mas deixava de formar part de per la paraula "pagas" que
que m'afecta a mi, que diu:
la majoria. Ha dit, i senyor ha pronunciat el senyor Maya
"Fino avui totes les sanciona Massot ho ha repetit, que no era nasa car la preaidancia no
promesas han quedat limitadas sol en la tupinada; cap de nos- l'ha trobada ofensiva. Va fer
a una desauforització formula- altres no ens donem per allu- un elogi a la pagesia, dient que
na del regidor regionalista se- dita.
As un dels elements productora
nyor Tomas i Boix. Diem desVaig Ilegir a LA PUBLICITAT de més riquesa per Catalunya
autorització formular)a perquè una carta del senyor Tomás i un estament dels mes respectaens consta que prohoms i sots- Boix, en la qual s'explicaven bles. Tots els regidora i el
prohoms de la Lliga han 'aro- mollas coses i s'assenyalaven blic es posen a riure. El senyot
mas a amics d'En Tomas i Boix
res persones, deia unes fra- Tomäs, en mig de la hilaritat ,
l'amniatia d'aquest o, si mas ses
tan gruixudes
co que jo, digué que a la seva familia hi
alt
nana
no, han 'aromas de tractarea poc abans de les eleccions,
tenia pagcsos i que ell mateix
amb tota la benignitat si a les vaig tustar l'esquena i vaig dir- ho era una mica.
próxime3 aleccione treballa en li: "A veure cona us portareu
UNA alOCIO
pro de la candidatura de la Lli- diumenge ai districte seta." Pel
(-2
El Senyor Matons es Queim
ga. Tant As aixf que, segons ens meu despatx d'advoeat hi passen
de l'arbitri d'ocupació de la v:3
assegura persona informada, el inolts electora de Sant Edita de
propi Tomas i Boix estante al Llobregat i de Tilanova i sem- pública, perqua els caías n'a,.
costat de la Lliga en les alec- pre en acostar-se unes alec- busen treient massa taule$ a
Sara, i lii ha molts tices og
ciona del dia 10."
ciona, Insto Tesquena d'un paEn les alecciona del dia 10 el ges o altre i els die: "A veure gairebé no s'hi pot passar. Diu
Tomas farà testa, el Tomas no cona us portareu a les alec- que la Corrii8S13 d'Hiaenda se'n
estará. al costat de la Lliga ni ciona". (Grans rialles.) Aque- cuida i ahir proposä que sollaa
ment es colloquin les taules
de ningü. pasea algun fet lla carta ,no era res mas
semblant als de les alecciona que una ridiculesa, on s'ex- de caía a 'ha via pública a la nit.
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Nicolau d'Olwer
Puig

i Sais

DISTRICTE In PROVINCIAL

Gran Míting electoral (fiel() Catalana
L SPANYA
TEATRE A E
(Gran.via

cantonada al Parallel)

Divendres, dia 8, a les 10 de la vetlla
Parlaran:

Manuel Carrasco
Martí Esteve
A. Rovira i Virgili
1 els

candidats:

Huís J. Nogues
P. Vidal de Llovatera
Per la

Ilibertat dels catalans! per la dignitat c!utadanit! no hl manqueo

Itijoue. 1 de jan, sha t'e

LA PUBLICITAT

jos dei Gavera «m'o' fresi,,
UN TELEGRAMA
la a
i r un protectorat civil c an: un
Guam.
DE L'ALT COLIISSARI
simptoona do dc hilitat I riue
Lee impresiona çae a aqueas 11 han i
En
Silvela,
en
fra
telegrama
eaAin1-1.11-.n.rim aran ela
comaaloat das de Sara:masa pm:netas
val al ministre de la Guerra, din que
que ha rebut deis m atetnys en.
creare qns es traces d'un atemptat de
la nit ha passat tranquila, amb un
peusrais per l' aii i berantent de
cachete: sindicalista.
petit
tiroteig.
presoners, ha pogut organitzar
raa doa aabieaics deuranni per us
L'anemia s'ha retirat al sector de
ia resistencia 1 alentar eta sens
guardia cha Eteto sap que ci nat
ti113 1111 PJ rlir ia a 4
Tizra- A.za, i (Imana instruccions al
que prerancia. l'agressal ha reaanaault
Govern per a la seas futura actuada.
.
•
en nu
Afegair el corresp onsali de
r
o lt
El tinent Subira, que morí mi roI
•
•
a raltze ha
i respeeto
deis agramioas
"Le Temps" que és precia a
I
.
g
perati6
d'ataja
ara
nabot
del
minisd'aquel"
un
"P
1
'cuse
1
MISC
%
So
ar
carde que pozt4v Ii tem- tro de la Guerra, al qual En Silvela
Mea a mes assenyalat la pre.
dit que
blara que rra d clamas que dula l'alma ha en•riat el condol enaitint a la
sexcia d'alemanys a la zona dai
•
agresam
Proteetorat eta quals ea dedi.
vereda el sea comportan:mar_
quen a excitar ¿ea tribus cintra
El catabre total de bajaes sofertes
11198ES VEI., CAIWZNAL
e;a estraugers, fent cdrrer nee
Tat el [Inri elan relebeat cesan as ea l i operació startabL arribar a. la zatiries fantastiques fomentam
la espelta ardan per l'anima del car- fra de zas lente. Els morsa san aa.
la insurreeeid. Ezempie de le
deaal.
DE
L'ALCALA
COMENTARI
COME113111 glEr31
1115,
mateixes és la noticia que ea
Ea neben infinitivo de te/egrarzee.
ZAMORA
propala entre les tribus de
• poliais enluta fent pragoisre, peKauart. segone la qual ei gene.
El general Marúnea Anido ha dira aro ara me eta treballa eta barra&
asa>
el
rei
i
aguanta
nit
ral Maclionsen organnza
nas a Palay
flama per trabar els autora de ratea:pha aorta cap a Melilla.
extecit a Paissia per marrar
muto de Ico'ss,siuul
tas.
neme:laman
cl
5t/1
Comentant
centra els franceses i la de la
--deia l'Alcalá Zamora pela passadisaos
subievatid de 4es tribus de It
LA (aUESTIO DEL MARROC
EL DIA 13 S CONSTITURA, El. seguit del seu cap pilitic a earad
ci6 dele ea/anula !a donas, no totes
del Congria:
firrAT
zona francesa. Aquestes notiEL
COMBAT
DE
TIZZ1-AllA
1
mar la seva ' jefatura .
-.Quanta' regules he sentir al
CONGIZES
cies són cregudes pels rifenys
S'ollté la 'salara a fria attärfg 1 lea Univertitata, Sita la Yfreultat os
En
la
reunió
de
ata:Mena
par
eleEL GOVERN
correspongul la plaga que bagi de pro.
Gonscil de ministres que el nomenaalentant-los a la huila contra
ene de Tarare, preaidins cl conste de
Anob el president del Coura 'dan gir la cota:es:6 del suplica:ora sereir-se.
Aguaza =ti han despatamt amb el mena d'En Martínez Anido seria la
els estrangers.
tacmanartrea.
con:arena:al ranas de la sessió es mi- guramma es ¿emanaran explica/Mona
El senyor MARTINEZ VARGAS
ncgació duna pelLica i la crisol
Paca el president del Consell i els
aLa rnés perjudicada eat anee
Al band blau ele Miniatraa de Cri
nistres de Piaances i Caeverisaci6.
al
Cunean
per
la
seca
amasad
de
co
nota
zatisiactória
ais
el
L'ainica
defensa tamal* el It. D. d'En Salasteda i Justicia, Instruacia püblica i
inoments es Espanya, amb tot
Com ol pla parlan-a:iban ti apesta dunar hice a la coraissió a les mine- nísires de Guerra i Marina.
bon
capara
militar
de
que
ha
donas
qu'al
tata
completament
diaeord
lla, ei
El ministre de la Guerra, que ha
frcball.
i que la propaganda sagt
tarda ea redada a la dista:asid darries.
anib les petnions de la Facultas dc
arribat al Palau a un quart d'una, ha notaria prosa l'Esercit i que ha porJuren el arree alarans scnadors,
Fleta contra do nosa/tres.-._R
Ice, ea Viaanueva dcixa la C,...mbed
tat
a
Fea-trena.
Cada
top
em
santo
aledlcina,
de
Bareelana,
1
per
alza
no
Ice les següents maralcstacionst
lastre ella N'Aislas Sala, i promet el
segons digue als reportera, ana al sets
dio
L'ATEMPTAT DE SA.RAGOSSA
pot menoa.çne elogiar el ministra de
La ¡ornada dalair foro bu-il andad- mis satiefet de no binen-me delatas
Mayor Conzalez Ezhavarri.
despatx oficial par a trcbalar en
tot
mes:
preEL
SUDGTTTET D'EN VALT230
a
EL
CADAVER
DEL
CARDENAL
d'aquella
que
redacció
d'aqueas
tullir
la
Geo-ernstes
per
la
ma;
molo
dolorosa
per
lea
sensilles
ORDRE 061. OLA
alees deu seu dapariament
derret, gafa ba earaeter descentralimaA la c-onfertincia quo el ge.
A LA CAPELLA ARDENT
S'apresa laeta de la 3essió aistebalices que varen sol cha. pera ea rea- tantea ter de ini l'haroi que repaQueda a .a cambra, per a *asistir al
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va riatica, rata, que ne, /32 arribes
derfialava de la Ca' mara, ha dit gire apacacions d'argent,
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—A'-si a / rclatl—ha ritzt 4 Tara; tinent Carlos Dias Mece-y,
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Beronguer 1 el dcbat sobro el
actuals arnb mole 111Ea gilt va a Me- res Francesc Sánchez, conens.
tra a).
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An2l) gran noobrrn de da11,5 lecruena
ditt que un cha o altre aodrà ata: ir au- ve. a fi de qua dimarts tinzui
Carros d'assalt dach !aria: tinent
lectiva' es 4:rs'g'''''ä te el "'sis lee
r mn alaba ataree del eanyor Salva. liadaa 4cl cha-vial% para avui ao lu ha ilor altues dabas.
zas:sic:si 5 reattaramant i daspras
don Manuel Enriç ta u .
talla sobre la constIturid le trIbunals
altra remei que aprovar ia santaiicia
Daspras, psis p.tssadisaos, Den con- d'adoptar aquest azore asaba l'asscmAviacid: únete coronel te 3101 tin•
per a la provista de eatedres.
eJ Suprema
viesat En La Cierva i el carate de blaa dels dome . sanyors reprcsentants ¿clan, gres; carnä. vanyor Garrido,
Botan que aqueas decaes latradoela
S'aprova l'informe
coneentant witiesia fuaiaa de las lonas vives de Saraatessa.
Ecu
1:anime:u quedan aprovats arar., ct •I cap del Geiern. dcatiant entre• aenreayamms una veritable partos,
L'AUTOPSIA
EL NOU CAP DEL Tzrtv
aceita (Eran a la Cambra cl presa:km
catre. elis cl cia Granailers, en el
ve-ere cl c ,,rate la sera opinó que el
D i gueran els anees que precien.0u-an es comprovi el nombre de batdel Ceasai)
as propasa laaura/tal dz Vceccdi prcalaent del Consall potser roe ta). tun l'au:Copiia. que era tal la posea-.ti tia-ras a-as dt dafedsar-,e des e.,1 aialims de vida dcl cardenal, danos- eles restants ea facilitara.
lo necessitat da fea afasia Catitaaaata•
IILNISTtl:
Per a sub5tituir al tinant coronel sebiee la ta u la aatteala er per ha- tracia en tueca Im vireeres, que lumia
eia.
IrrialaICA jaanfioa l'eemeutat
ayer Valsnatee'a en cl comenclament de
doeret dieta que carne do diataalo LlaSarrosa el dictaman as l'Acta dc rtar du-irrt ja la presiancia.
vactit cutara malta anys
les lotees da' Ter; estranger, aladipa ea counta el mimai alaustres proNu i ss, imarvanint en el dabas en LA
En cl
araduacia, dos
CONSELL DZ, MINISTRES
' sia es lre..." ca al damla aimateixa
M°Me:t de rzulfriestrany,
actuti.
fanara Os Aráis coasult.a.
E1:11VA i en VALENTIN.
Monn
el rtrran
54
=
e1.5 Verarn:rit
El pres :. di:1u del Constll ha inela
Saprova el d Oraisa i el de CerveCrea que armase deeree tia pM-rit
qua', tnt p.té cd grans dates ala mas- ment esta amb dr5ti a la zona de Guaque
GenTi
g
ut drenzlres rr^r7-,a
featat
ra. propecar.r _a nuthur tic le..cce.ú
1 ornplir 41C2 Deeelent
g el curant moles escuna.
lajara.
si cavitig del Girafficta a gamitar acate a Serrana/a al ni : o.'.5tre de Crac'a
laarnalla que portara el cardenal
cómandam, cara en 1e5
S e Uer ÓIL C.'.13.%r-S 'mirra
ItaticIa.
par
presidir
el
dol
ecl
raircarsaamtació parlamentaria fins a nodemcstrant que ama el preseas Da D.
la serticla
renace-eia
foradada
per
cm regulars.
d:T.21 Se'cabs en nom ¿el Corcel,
yaz Cali.
fri.)ren lea 'eras& al favor. rio crean!»
la bala muitre que no bav'en estat
1 ne atinará lins diurnerale al mal,
UNA SENTINELLA, P.ER ERILOR,
fondadas la camisa ni la mamas-rets .
ira pallties tia Ce resplendlr la 1:5s
Sobre l'acta de avilla parke cc de das guares dc eis
a sis de la tara
MATA UN TINENT CORONEL
triera juatleit.
reecra que la cesa es
LUCA P TENA,
da Se celebrad Censall de ministres.
adel,113.—Duran t la eh t ramada una
e arribá a la concluse que, tolu a curoreettlea el ITTNTSTIlla Dr, TE DE - GOLOI_IDI l • ministre de la
sentir.clla del reairaeat da Cedan a in*
COVEIZNACIO, aprovanase
al
d
l
ateacia
de
la
rja
natural
dient que com el
ser
l
i
ih
si.r2LicArom
EL
D'EN DEcardara t en l'auto, la enmara i 'e sa- estava al campament de Canducci, dis$1,273 dr,la d'alacenas han de donar-la
ene RENGI.7ER
rnrirrata t'acordadas, a abombare+, i ca para centra un bulto gua seid entre
Ira raattizeia Univeasitata, lo Intra
S aaroven es referents a ?untaba,
FI rcarguès d'Albuaernas ha corlepredial una caertura Der oa enea la lea embrea cl qual lt samla'a. un nimio.
tu'- 3 3/restes ten/torea que cerosa Ea
ano. .
A'aararaa
Era el tinent coronel de l'errara
eP Cce.t.r.s.
S'ajar/a la disksassi6 de. Varia d'Aa- fuhrst die el cante de Pmeranenes bala rente tocaram, melera este fart•
CLIECS a Paris, Madrid i 13:15ao.
dan Aureli Osla Carbanell, que mart
da l'armilla.
aaa f. asdacrh den:iras dra dehnt an- i han ea:wat-as el traza del Cosiera
El sanyarD.171.1721./....a. lateral 1
Die despees ea ido beeri lmisnsnaen_mst a lacte.
ua LA ClalaaVA, PRESIPENT, es ordre a .1 tontessió del suplicaCla Gua co cal parlar en nom de la
E! scu cadáver sera condtiit la !fa! fes'it ornan-lee del onlArrt.
rastatrsitas.de Barcelona, peraua, CasSANCIEZ P;IIETO, tori.
1.4 coaf-ale ditearr.'nrelara s'eleteira
as:11z ropMia (raque:11s a:tata:ales,
GASS:IT i ILADT-IN TOLZDAive0.
JiLSDETINGUI5 D'UTEDO
1 ea en rarnaulasicia.
aasa, malsaat ailiaa, crea Ame la alta
a7rova el diezamen de lima de a la reunid, de secelcas c,uri se cal:De 1-regosse no trabe naves 'tu-el- LA "jEll ATurtA" DZ LA L.ZGIO
berra dijcus, pa:amista el Cdri.li
alvartatat no estis ao con'.crr'.zat temb
Laasmen.
El tincnt carona! afilian Antray
e s det-eurs
eiza qua cemprarresia
CAMUS
=4h:zara tare e Ca, Ja qua colija cut a Utelio ten i r.n o no relicil emb l'as- ha dc:nanat al ministre de la ° g enanticiate y reilenata
le2 oplaious erposedet per Ea CaraDar Llenan ea praclarna a «1
strcesta
cleest;6.
par
acunar
la
vacznt
d'En
Valenes
tssect"7.'.:ccat
tea, al quel ataca en RUIZ DE c_aTOSES, BRONQUITIS
eres:zar dclnardmal rialaattika 1 ra
zuela, mora en Faltan conahat al da2:e caen que totes 1e rabien:tata
FAL per hacer eaviae al i A Fr2714;t4 cel 1 cl Givcrn ave:sita impcsar el
crateu:ro a radiärumma• per ji
4292:2rIÁT ti.1ZDIIrOti
de
la
Leaaa.
sea
forera
criteri.
Ice
de
sant
arcares esagula ea last ael II. D. I elecció, 1 al qual defensa en Gercla
Gitt.TZBT4t
Prce:fllrä la cuelo:id tei Santatuaave reela la enriela da te la:un:1s per
de la Tal:acedera per a sreballar-ta rela :J arca alza cl ministre ba anoteg oasslaions a caredres m'avara:Zar:ea, I PUrZn. 22rVitelie el (ictr-Laen.
Seigän I '; I r bale
t a faca cita cauezta tarda geh e arrtaroa al
110 abs
atur cara, ler
pr m
i er Con:al( cic rtnistrcs que
S'r.r.rovca algiens inforrr.ca i
Pila 1:1 1é0 que tquetta drspoticia td
Ea Sárelter Guarra Ini ea'siat ett
litat vives 'Lar:eles e:italiano:odre cm')
glas P7o:ura PULMONES ROISU5I*001
mees tic ig caraizzia, ailacsmaraiaiii- absolu:a Ultra: ala sus canal : 11:o- rae:une:6 de lea dll'iacles que es fan
cantantes ças cm nealt rerea:„Iles.
ealc;:ri la propensa Cluecas del no.
r /alai/PU*9
C. amee*
a
Cenia teareskat, al sea ist blire• i, uta. ftel•de l; pr oedratih g CiDU.' IS21n 3 re(re.i veta C3 pea o en canira
reas a conseetlinels s receptat tia mantiene Franco i la de destinar:6
dietazd ala es esestsanataw
12TOT dcl =teja per manar cl Ter;
llar en cl dit P.. D. una petiet rectlIItala.
de la coiiesi. s:6 dil suras - -iri i es Q ue tau Taminia + I cordenal-araueldabe
irtatr.anger4.•
.S
EPEle• ale» Äl».1//
S'Alz4pz l *414 a Pis elliatt 40 Ora. gea Vil /4 btetke ;te* I ae!oi• cii rarannsaa..
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ATALLINYA
espanyol, do dia en dia mes que l'obra do la Mancomunitat
allunyat de la nostra terra.
que tants beneficis ha portat
I de fer diputats catalans?
les comarques Ileydatanes, soqüestióa s guanyar, respondran, freixi un trasbals.
baldament siguin de Valaneia o
D'aqueja marasmo, en sortide Puerto-Rico.
rem enardint el sant patriotisIV i darrer
me dels calalans i fer-los consLes impressions d'ara senat e eleves temences han esciente deis seus deanes per salbien determinar ' aanullacta de
Ata realitat; sense volar,
var les terres do Lleyda do ca l l'acta d'En Mateu, por Cervera,
wat profeta, mes no creta
pides com les que la Lliga hi ha
ets tete es precipitessin per i el càstig del districte a no te- tingut
en la Seva lamentable acnir diputat. Encara que es deia
ir - ine la lata tan apressabi En lateu per conservar l'ac- tuació.
ea
Eduard Sagarea
aassenyalat a tot hora en la ta tarta nava afirmació de lliAlguna
tiCa de Lleyda un carat a se- beralisme romanonista.
cosa Li ha , de valer a l'Alonso
a el quo al meu entendre
Martinez ésser nebot d'En Itu_
VILAFRANCA DEL PENEDES
.r nia segueix convenint al
manon es.
Amb gran entusiasme el Comite
• ei senyor Duran i Venta-•Els antes candidats. els anies cactota de la candidatura d'Ea Josep
per mals o interessats coadiputats elegits sofritnt les des- Grant t Sala, raudal mica reserves
s , bé per manca d'orientadescancixement del que agradoses i gravases contin- pcl bo i nabor de la cia i de la
gencias d'una Huila electoral, i
3 entre matas, rolla subjeccomarca tota, sa seguint iii stva paä 0 tot a les habilitats i que els lea tocat el perdre en la triòtica campanya.
ha
pecat
campanya
post-clectoral,
sorda
binacions, i en el
La forra caminara i la simpat:.l
a! la penitencia.
han estat els diputats afectes o
persona! de scnyor Grant vau llapa-Lliga
a
la
Regionalista
ha
queaalterits
elegits
cona
a
,1 1.11aa
sana-se cal forma la', que as ja indiscusnarre ada de la "provincia" Regionalista.
tible un esc'atant ttiotuf per a la saijerda, havent de sofrir
por
at
Els restants diputats
y a candidatura.
ua. de la Presidencia de la provincia resten inatacables,
Arrea del die:rime sal celebrant-sa
utaciö.
gaudint d'una eampleta tran- mitiaas i actas de propaganda als quals
el nacionalisme no se n'haquillitat. Els dos germana Riu. cl pcble respon en forma tal que dode resentir, si la Manco- En Roda, En Maciä. testen antnen un aspecte do passcig Ideada' a
d tat no n'hagués de sufrir ele 29 i En Serrada fau el :alt aquesta campanya.
eqüencies, poe ens hi amei- censo oposiciú.
Les notes mis radicalinet patriati,ete: seria una caiguda eauVagin tent pactes. vagin fetal gata san les més acurades i mes cnpelS mateixos errors i quo- Inoxaines als pactits politice tusiasticatnent aplaudides i ovacionaera mea catalanistes que
madrilenys, que en rebran pa- des per les multitud:.
treballarfern amb mes fe gues semblants.
Fins ara salan donat mitings a Sant
zbans. Ara no pedem restar
Sadurni, Torrelavit, Sant Cura,
La Lliga Regionalista pot do3mtnoblbles, t'avena de laMonjes, Rapid, Almúnia, Pba del Panar un diploma de director poar-ho.
ic exeols a En Duran i Vea:O- radas. Sant Pare Molada, Saut Pan
Qn molt ensopega acaba lit
d'Ordal i alares pobles havent-se'a prasa, car ami) la seva actuada ha
ata a aquest aforismo pot aconseguit desacreditar .tot un
jectats d ialtres a quasi tot a :a nata
asr - se ajustadament a la sistema a la - provincia - de del districte.
linea que la Lliga Regionaque
ja
no
Lleyda, uns al punt.
1 ha dut, per dany del nimioriA TARO
será lactible de realitzar c,arnme cátale i pròpia dasgra- panyea patriiitiques anee el nom
Mort sobtada. Vaga
El
Corpus.
Llevda.
provincia"
de
a la de l'entitat pel buit quo ele
D:anange .eaar la festa 1.1 Corpus
5ü li han valgut pactes, n. o li farii el pals.
Sota aran i Saut
la pariaania
sortit profitoses les clauCreura el senyor Duran i
tacicus. no li han reproduit
persasslagues
.a 1 aa de la tarda •antf la n'ad:.
efici les quantioses despe- Ventosa que si
contra els
priaessú. reanimar ineilt
, deis candidats quotes i su- hit eu la campanya
Inl'any
1918.
iniciada
a
Riu
Lis haudes dr cornetes del se i dar 1'
--potes; tot as anal de mal
tan
electoral
avui
un
èxit
deja
ias. Aigües avall el Segre
llena, la nanaopai i la liara inearea
hagut do dei- duraut id trojecte. El 1ìea4 Privaba
endut unes actes d sena- complet? !lamia
(Josep 'larla:, ei (al peri ta
11
jasa, Eel
el Segre ha arrossegat unes xar En Trias
i Aula, FullO.,e liZ t luotras de
..s de diputat i el Segre ha diste:oto de Seu d'Urgelloilper
el
toqi
abasaat, el que as naes sena:- Hurtar intructuostiment
Pla del Valles?
Fu./ NeSidill pa timan d'ala:sale
, el prestigi politic d'una
L'acabainent de l'obra d'En ,-,1Q • ar Arena, el ...amuebla resta. el
oca del nacionalisane.
chumenge diputas t auvineial sruyor Colorner
in Duran i Ventosa pot con- Duran t trague Rae
amb motiu do la proclamació lart i en repreeautaria 'te l'au:oritat
piar satisfet la seva obra!

vsu ggades de Ligila
epiN

La Llega Regionalista no einper la "provincia . de Lleyrap senador; no tindre. cap
putat i no tindrá la Presidendo la Diputaeiö, passant a
'207:3 la seva paseada majo-

Havia de tenir tres senadors i
deslleialtat d'un dels seus dit e li reta perdre :es elocquedant-se sense repretreball del Ilibunal
li fa fonedisses les tres
3 de dipu t at que nominalt 1. igurava disposar.
Ji diputat per Solsona,
7.1 Aunús, que segcaas notihavia deixat la Ltiga, cense
1..1 sei:
''tust ' . .cz e ls a
hagues a e u.fit abatas a
expulsió o altre cnetig
eergio per la seva hl:4:a, el
le.bunal Suprem l anutla l'ei es castiga al ciistricl ,t a
mten:r diputat. El 11..n: AutiOs
rein de reeoneixer que en les
electorals porta rial aves e ra aqu o sta la terc e ra o
•
elecció que porta tastig
Ic que l'elegeix; .1cil
icar or, en les austeros

magistrals d o i Insta! 'Acte. Es de tarn a r que
linaa passat a. a aaser un insalalan t ins dolu molla qua
atlará En Rin.
:lb e deis

Par la capital, hau sabed trole. els ertpauets d .: la politica
drilenya, moláis sobrats per
Pcer P I resultat de rel e er:6, i
1 17. :1 que. en el dia de re p tenprotesta,
apartit gLIO sense
ega per • 6 vots de majotua,
queda suplantat pel refor'ita scnyor Dualde. Auca.;
.-1 "Yda t aila estarcí compungida.
et eran satisfeta pugut estar
.anfiga Joventut Republicana,
ira sotmesa a figurar junyidtt
ir:rises Lleves d'un paitit

de candidata per diputats provincials. Ja devia sabru . que en
la Huila del diumenge vinent
anava a determinar-se la majoria de la Diputació de Lleyda.
Anava a assenyalar-se la seca
Presiditricia i anava a fivar-se 01
canal - seguir vers les cela cions:amb la alanedniunitat, •
sa-Si est. 's ben informal
brin l'optnió de l'Etnia Rau, en
un discurs qua fu no fa gaires dies a Lleyda; no era pas
rnassa agradosa per la Mancomunan', i no Ii dedicava paraules gaire afalagadores.
Era el mornent (l'actuar, fent
valre tot el pessible prest!gi
polltic de la Llaga, i el diurna:tia: ¡co es f(ii, i p a r no fer res,
ni tan sois la havia cap dipu!al, ni eap porsanalge que portes la ropr p srinlaetó de la Lana. En Riu era l'amo i cont a tal
leal el qua li convenia.
Tels ele q iputats foren elegits per l'artiele t9.
Al districte de Tremp-Viella,
en les clitccions darreres, la Lliga hl tenia dos diputats, avut
Cale l'han obsoquiatia mal un,
En Francesa; Vidal, persona altarnen grata a En Riu. Els altres tres san partidaris acerr a ms dels Riu.
P e r Ltayda-Borg e s qurdaran
elegits En Perefia i Miar, de
Javonlut Republicana; En Ja cales. ansia d'En Roddea i l'ald a ma, arate. d'En Mach.
Re -anta-les les f orces, quedo
ti caLaIS per al t•onglometatt Rifa-

Javantut Rapublicana - Llibarals,

eteatara, i 8 vots per als afectes
a la representació regionalista.
La pie:ideada de la Diputaciai

sera per Ell Parean', EAgelet
En Canela, segura:non( el jai-.
oler.

Havem de fiar molt en la seva
provada cotalanitat per impedir

Antologia de contes estrangers

ASSAIG

DE REFORMA
per August Strindberg

.savia observal ansb ho•
las noies arca eduea •
a casares da Ilurs futurs
Per ata?) s'havia triat
. que en totes l e s ataja_
a la aida la pegues luan 'Prengué de fer flors erhavia vist an:aa dolor, com
ncies s'estaven assegudes
d/ P. rant que el futur mara pro‘ dirla Per elles; vota casar-se
una dona Iliure, indepentJ,W, g ua es pagues n'antena:
ala mateixa. aleshores veuria
:n a n a una igual, aleahorcs
u aa amiga per tota la vida
ll/ ü una majordona.
La destt volgué que a:calesa-5
do s es trobessn. Ell era artista,
%Intca', Pera ella fa i a, com beta
ZU

dat, flora, i a Paria cls havien
vingut aquestes aoves idees.
Foil un mal rintoni original. líacien no g al tres cambres a Pas:
sy . El taller era al mig, la cambra del senyor a l'una banda, la
de la serlyora a l'altra. Havien
d.iirat correr el llit coma: en
iota la natura no es traba res de

semblan t , i noma es presta a
esageracions! 1 despudlar-se a
la mateixa cambra, uixl No, cadascú a seva cambra, i despra
talla estallara coma, neutral: cl
taller. Ros de nanyona, tots dos
pleaats as caatindrien de la etana. Nomas una dona de fer fea
DCS , eine venia al mal/ i al acepte.

--Pera si teniu criatures?els eseépties.

abj ec t a ven
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PUBLICITAT

D'ESPORTS

sahre del miol, taut astelles dos tu.
gotas.

Tots dos tren a len el nuca de Vakticia a Darerlona.
A conseldenc ia de la topada
salame han salan a alauna dista,
&si-0>cent les Ifnia a telegràfica i a a.

judicial el senyor Gallifa (fiscal).
- Trobant - se el roí Llais Puauert
Cabal, cana:talad ea el cerrar de Gayo,
llameas 17, a la Cuperativa Obre: a
del carrer de la ConcepdA, tj sobrevingud au ata" de parblisi ealdfaen, que
ti produt a mora.
ni prupiaraii tel eral' re de oC
'u:rae de !vine -le; cartee de 1.1.1.9WIll
11 ,3 Frau' CCI p atuda tin g uil la 'losar:tela do eaure en pasear i sal carrer d'En
Maga erd rint et t rentatuent de la con'
quilla de lo cama diem.
1.'ontilat cheira! "La Perla" fina

tùtaiCa
De Va:Casi:a lea orlil, sial que s'Un
fi ng e noticies del siui g re, un tras ele
FOC o a sos.
En

els primeria trenalis de ealeameqt

han erial treta dos moras I bastarns

ferits.
No se sa la fills ata el Bombee encele de vfctiru s , per la difieultat de les
emucuitacions.

FUTSOL
LA VISITA DEL DARING,
DE BRESSEL.LES
Cc neu aqucst equip visitara el
F. C. Barcelona els dies 9 i 10.
De toas els equips 'belgues que han
destilat pela nostrcs camps, cap d'ella
ha causat la impressió del Daring. ha vors de la sa y a primera visita, fa alguns atas.

INONTSLANCH
Corpus Eacura la
la "Marcha Real" : Naves
S'Ian caabrat k3 fut.:a de Corpus
amb l'esplendor dale altres anys a al
nasal se colebra solemne Ofici a l'esglísia de Santa Maria, amb assistenaa de la corporecia municipal, peadicant cl revercnd senyor piaban d*
Ii pacraquia. A la tarda coral !a processó, recatrent cls carrera de la sala
de costura, obran la marxa els gegants i nao, i seguint eis gonfanons, bandcrus i estendarts, amb representacions da les cntitats de carleeter religida donava guardia d'honor
mea piquct de la guirdia e'v . :1. En entrar la Custòdia a la parraquia i en
cantar-se el "Te Deutn", la xaranga
de musica entona encara la "Marcha
Real".
Malgrat toles Ici aparlancies, aloa:blanch cnrara p a rta "La marca de
l'esclau". Cerlament no as apesta la
manera da comnsemorar el Corpus de
Santa
Dimite-rige ataba la sosa procesa')
la parraauia de Sant Miguel, assis- 1
tint-hi, entre altres congregacions, una
nambrosa represetnació de loe Filies
(1,2 Mara DiPutes es üti la del Sane'
talan de Nostra Sanyora de la Serra,
restes

ea

L'equip histograma oposa ettru
sitants els setas millors clamaras, la
qual M'U permet esperar dos grans
partits.
almaTINENtaaa-ENta
Per a diumenae a la tartas, al -aam
de l'Europa esta designat antes,: ;arta de promoció eutro el ataran da
anua Cl i Vainas del grup A.
Es de peeVellre Ull encanta-e malt
aisputat.

C1CLISSIE

que ja havem publicat.
E3 desparar, pera, que un ene seatbrant a l'aveuir no turnatit a repetir-so
pel bou nona i la bona fatua las atfadigables clemente de Salsa

l'aan obligat

fer Ilit.
-- El temes ea :a emplujat i d'uns
c,uants dies ençà que sovinagai el;
navols de malaverany, havent ja cal'
gilt alguna ealamarcada. Fera una
nastim que co perdis la collita de

Ce

Wat i raims d'enguana, sota vegada
aue Si no hi ha cap desgracia sera

excellcnt.

FIGUECE3
!
Els delictes electoral-3 . Monorant En Maragall
A rata-cae de nana serà cale-brat
('ociar; dc Lectura i Escript ora Catalana i d'alistaria ate Cataluaya,
gtaniint n.r la Comissia ticas...atta de
l'Assecacta Protectora de 1 Fracnyaaca Cnalat.i. Su-rae ;a:jadien; aaacrsas
hi paaran canearprensa ea
re d els uvas i nenes de Faustas i la
colau nro.

--E1 ,nejet estIt tri.hollrint en la
,‘ Ora, pnS1 a
instruccin th I sum na obert ama ntoPerla"
una
Lanka
Ilasonyero iic "1.3
. titt rads deaciee electarali que ioe.al
L'oseursi:, atinob els dice 27 I
r , Ille , ns pea ageats l,Ll acodalas taasmes
de
mala.
dal
passat
h a danza a le; da recia 1 elecciona
2a.
- Seguelit igual el tonifica, arare
-"Entpartla Fedaral a sha fet se.
td•-ESI rlon le
eis 4,' les ,f2,101%
Ve lA idea d'aixecar un lata del gLw
gi,m.res de punt i ala
les fabrianee
laaaa _loan alai agall al; mrellis de a

la dita Cl

hl.

cOM a 1

pa: reme. El uaruare Je vaguistes

d'una

9)

Ea Sindicai de (g.tarrr aje Punt, Cal

com acoriä en una d., les seres &meres assembPes, ha ennaitm,at la puaalatIlelf mensual.
caria
Segone rus han assahentat 3 le
)Iataronina ele fo(lormandet
ras id -aal fl'Argernmal seuyois
Gointal nimias i Mental liouflehi tlialre el seu estet taren s'aprecia Ileugera
mitiora.-Itorr..
VA LE ale I A

Topada de trena

valaneia-A reatara,' de Bontcathl,
a hs primores llores de a taida, San
topar un exprs i un m'al.
S.. Aap tIC hi ha morts i ferits.
S'ignore, siotalis.
A les 211 de la larda, en el quila•
atare 110. A 'tau de Vinaroe,. prop do
la siatiú de Ifeuiterld, hau topat el tu:u

mis( asoendi ti i l'exima s ileseendeut.
Li mnquina do l'exprds ha salta( la,

- No en

tiude.un, da criatu-

res.

"eon!"-No tincleien eriaturos!
Era encantador. Ell, LiLI Jaral
anava a la pinea a comprar. Des
tires escaldasa el cala . Ella eacombrava fein elsIlils i undreeava les eambres. I a/c:sitiaras es
posaven a treballar.
Quan estaven una intatieta
cansats, xerraven Una estoma,
Pu donaven un bote cansan,
reten i 50 sea:líen contento. Cap
a n'Italia.. ell encenia loa pita
netejava la verdura. Ell vigllav a Valla Mentra ella feia una
escapada a casa l'adroguer,
aleshores ella posava les esto-,
Nana mentre ell servia els
plata.
Al vespro restavan Ilevats bella estona, i després eadascú
n'anava a la seva canibra.
' naif es despertava cadascú
sea Ilit. I aleshores hola tustava a la parola
--Bola dia, delicia nieva, cola
estas?
a-Gräclas, divinament, • 1 tu?

liallateca Popu l a r. iniciada par l'al-

tusiasta fatuerenc S. Escapa Arnoras.
Amb el dit (tlacote ha eetat u'oc:ta usa
sulacrtraó.
-E! senyor laa fet la napa iams
promas salir a doll2e Ora C011ferealC l 1 sabre "Sociaaame a N.iciooalisrne."

PENYA RIN
Dies passats lingual Ilac la segona

La Copa Penya

FOC DE LES
GINESTERES
EL

(Encones de

1.140)

de Ja- M. de Narra
De se n da a LA PWILICI7AT. Pasa:ata ea Gracia,
3 g , I a la Llibrerla S. Donavla, Tapinerta, 4.
'117121•1111111.11.1.M•

Era sentare nou al:a de troLata sc cada mata
1 al vespre cia vegades sorben ptegals a anaven a liaba:*
compahaoles al cafe Syraela El
luna dcl tabae no la molas:asa, i

ella no 'm'eslava mal ha coma:['rancia.
Alla ara l'ideal del matrintani, t'ensa y en els a lires. u no 113vien vist mal una aarala tan
filtra
Pera la nota 1nia pares, rant
vivien i escrivien a preguntaven continuarnet si Lisa
encara no esperava res, que ells
j a aS dallen per tertir ridts. Liso
havia de pensar, que el matrimoni era per tenir fills, que co
era fet pels pares sols. A ixa era
utsa idJa passada de moda, opinava Lise. Pera la seva mara
pregunta, si ansb aquelles »oyes
idees no sanava realment a exterminar la humanital. Lisa en
atacó no hi havia pensat, i tampoc no Cc Ii ell doceava res. Ella
ara lelia i el seu home
i el latan no baria vist mal un

retad una

nodrida inscripció, adjudicant-se-la al
tercer colom el senyor Boris (loan).

Les entrades divides al cinque coloca
entre d vencedor i els senyors Ratés (Joan) i Anuas.
El senyor Cortina s'adjudica la copa "Josep Mir" al quart colora, part:nt les entrades, en el tercer, amb el

la aran prora ale Tarragoaa, celebrada
di unteuae passat a ua dita:ata tia la
que ja (cuna donada i no la ren - d.n,
II' II ta ssra tanga esteusia.
El guatiyatIve defiuitin dol Troje.'
da Robot Beuoist, el millor classifitat
els des :nos chuela
En l'esmenta - la ri.aa oriaial es
constar que el talle utinseao ti. traat-

las per Vallui, asaba la cursa ains tia
letaps reglamentar', no inatasataci en
la Dista per havease avitaallat de boa

zant Lira del lloa mar-al.
LA CURSA coa r r. s. LA

seayor Rates (a1.)
La Copa Associació de Caeadors de
Caaalunya se l'adjudica lamba el se.
layar Borés (j.), partint les entradas
amb els senyora Borla (Pa i Ratee.
A continuació, lora de programa,
es tiraren tres "ponles" amb altres
lames Copes de premi, donadas rala

senyors /biés, Beni i
el segitent

Itahassatla. Eerb en.
senas, ea toles Ins alarcs eatego-les 4tte
estableix el reglatuent, alai ti l lubina
ocia; de cursa, la prava tatuara Wat
taus espléndida Iluita en ro rearmas i
COOdUClOri que eststin posar do '..11:11iCrol toses les t 'Adiciona ..nat 3.-^r a
unes i altres exigei g la tabo c ii a.

difiett
La preséneia de menorista; ,r•en l'a:tres re tamar sambla 1 8 ata-calmad
talaba Os ma la probable la aan: asnale

aailoi argeuff aje r a can,t7
passat
les 12 horca a eletirados
a Madrid. Lis pilote oatalaus ad leen.
davant eou folls :ItleetSzle13
II [Inda cidro alls i ata ,'a ronstittaira
u al del,. nuijkol. talieatias Je : 8 .ursa.
El 'tila' Autonn.tal Club il'Espauya
ea
per i3 Eainknit, aa
natalent a "l'et11 flut - Ot trioneise.

Epson, que 55 el Iloc "u es ' arre la
tan renomenada cursa, es veta untas
per aremea.as de mils persoaes aue bu

assalten literalment
tribitues i deaenclaucies, pateado;
de la febre a el-misma de plaear-se en
lloc des d'os s ' agua) obirar el retar„a„t•
Na es tan sea el D able anglas que
es daleia per aquell espeoaele, pula a
I esttaugcr s'oras nitren mol-simas cal lectives, es manaren capota a teaves de
1 Otea, espcialraent per eonduirbi ela
que alluoyals solea aasist:raii.

nos d'entusiasme

tot

Barca-loas. chatas cosmopolita per
escenas:tela, contd un gran nombre d'afiaca:tata a l'espere Mulo desitjosos pCe
tant saber uséu que un altre el resultat de tan magua surea i ds ver
alza que ama teta el, datara que Leas

Cortina, anta

Salvada al visita colora, dividan les
entradas amb els senyors Salvada (Josep i Doras (P.)

RABASSADA.

la C111,1 de la

dama

nyar P.atas (al.)
Copa Doras. Vencedar el senyor Salvadó, al tercer cc-lene.
Cepa Cortina. Dona motiu a una
vIva Iluita, adjudicant-se-la cl senyor

REM

da la arar/ prora d'autaelales

celebrada a Tarragona, als rumentar'a
riateTeS giren al san de la cursa tu
casal de la Rahassada, que per al 17
da correas organitza "Peoya Eta".
Es molt probable que ban nonaire
dels eot!es atar prenguareu Palt al 'CO'
feu .arinangua participas arta rnateix

amara arinate fine a les Unte, a ti

d'idlpedir s'ahusas a la Itigianlea i
Ilutja d'aquell prfueep

Copa Ratea vencedor el senyor Cortina, dividan les entrarles amb el se-

LES CA31P1ONATS DI!

CATALT:NYA
Ens participa la Federad :. Catalana
de Rora, organitzadora da-piusa: Caiapiouats, quo :da quatre lea provea que
es torraran aquest any, U siauln

loa de akill i dos en oufrigger, !dila
altres proves de iol arte serau Mercaladea en el programa.
Alai mareta, la Junta Dice.aivrt 2S.
lisos prop del Sporting Chao causa ae
Fandllal la reaparieia de les elässignes
reaates canoes a 12 canees i 'cae
tacita capo:latió burlen pral entre l'ahin.; anys anteliors. Aiab,
ama la
airenuastantia de recluir aesaai do
terups cable rada prora al G.IN.M11131
parque al jnrat pngui avisar la surtida, farä que la feeta en a-metal olerei•
si majar espeatacle que les d'UL:r4

All

mesa de l a • nrsa tCo.lä tie .1 113blIte,e 1 a - 'Ii A cursa luteru.nconal. une
queda 11311..3 fu el Cale') lat 1 ‚le la
-.1s...relatan) ltaI,t darimiale 'Los Ante.
nasbiles•Clues riautiaus".

• VELA
LES PROVE.S DE DILMENtaE
l.'eutusiasta yaehtutas Naiguerf Comas ['out las faroreseut als non al eta
maa de Vela del Marftitn ama una es'
rallada es7,rie de valuosos jainnis. u -sa'qiad sels dieputin en una eratoa haz,
di, ay narre ele. de la da.: lo las ; sot
litetres fiSrmula bits...nacional, la
qual bamb de fer-se el sin 'St dimitesgo, a thiS litiartb alunar, 11 lascare 11011.

TIR

esgotant-se ladicia do

deja, resanan a tots els raiijans
la clamar perque aild rio enpitjori, fine
elan danat cases que davant de les
enveges per la superioritat ti'un cavan aquest las hagut d'estar custodias
de dia i uit per hordas de confiança i

ce.

DEL TEOFEti AlratANGUil
El Mote Club ha fet palalaa la e l essifieacid definitiva deis cona:n.9,1ms a

EL
Esta

del ituigabia , si "Paparas" ha passat
una boutt ola, ti Pbaros" al galopar
ha douat una girada de pm], une ha
contraria t a tot el personal que id ro-

La "paule" de presa inicial (tirades a braa, astil valencia), se la pararen al tercer colom els senyors Salvada (Jan), Armangue (Lluis) i Bios-

AUTONIOBILISME

Demri¿i

cariar, sigui eaeollInt-los anean; el Seo
punt de vista o de mil maueres, el
fet 5, que Maga es queda sanee apostar ea aquesta mo y a, del rontrari ja
no fa y a un bon anglas. De tors eas
l'egos CC reben orares d'aauates, degut
a que des de as mesas ea aquesta
pata el ases pctit detall sobre els probables partitipants es eoninuiquan as tet
l'Univera. Se eap a lanstant Gi "Tuss-n
Guard" ha alardea amb gana el set' gra

rtuniat del Concurs anual organitzat
la Peaya Rin,
pa- la Secció de Tir
la qual es veté, cota la primera, animadisama i assoli l'a.ait Inés complet.

toteu maneres, el resta't al itialil
ara donat per l'eutitat or;atii.zadora
no altera lardre de U elaszt:it wat) tal-al

lene d'una plena datbarzers,
produlatac folies contusions en dile-

d'escura.s . 1 tairona. roa tima masa
pe r les autaraata i n-le (bar. -La 11,-gbaol" i "La lan:6 Republicana", de

de la derrota de l'any passat.
Felicitcm tagua) A - G per haver
aconseguit Ilur objectiu i no dubtem
que el del G. D. C. E. tornara aviat
pel seu bou nom, ja que compta en
els seta rengles amb valuoses dementa
El match va ésser a too metres,
deu dispars amb arma lliure de guerra i posició reglamentaria naire.
Els equipe de vuit tiradors obtingueren 531 punts el del G. D. C E. i
5 38 cl de la casa Arnús-Gari, iormat
aquest pels senyors Carreras, Tuneu,
Sales, Fos, Lerma, Aymerich, Torres
i Guardiola.

DE LA VOLTA A CATAL,Cai
'fabe la tala Espottiva Sana aa
trames una ilarga nota en la cual axala
ea els majas de la «anuda modula
da a l'arribada alela correlacs a naie
de TrIon.f.

asaatint-hi ela Poinells ile Javentut.
l'Ajan:antela do
-- El reg:dar
la nostra vila i naol j aaom di Mrill
Castallvi, N'Aman Maix Tesas, haa dissort de cauce d'una 1 reixa
mento, l'aspara-a y a, anant a parar al
reas paras di ces qua

teators, donant Boa a diversos concursos socials i poi desig de revettjar-se

RIMA
LA CURSA D'EPTON

SLaTC11 DE DIUXE:saala

Dannerge Ve efcctuar-se, al TM
el rr.atch de Lar que anual-

N AC n 01.11,

Abir rs eorregud vi Derblv
que 101 dir que iota Anglaierra es-

pogut visir publiquom el resultat
del

DERBY D'EPSOM

(2. -lle merma 11,220 Maree or al
gnanyador
1.-"Pap3tne" (Donaghuel 0/1.
2. -"Paarott" (Gardner) 0/L

3.-"Parth" (Walker) 20/L
correlare.

Loulree. &mil et resultat
de la carrera de ravalls coneguda per
Detby irEpstm, que s'Ira corregut
asad.
Priwor menú. - "Papyrus'.
Les apestes ,s marea a 100 contra la.
Segon muna - Cavan "Pbarosa
Aport e s a cotana 1.
Tercer mina - Cavall "Parth".
Apestes &I contra 1.
Van prendre part a la carrera

15

eavals.-UalaS

Noticiari dels Cercles
E. C. 11AllCEIONA
Ter a tlItInts d'aques's mas talan
aourviades les asees d'aat Pata( Altitulara, el noal-le davante a, l'eauip

blau-grana.

Ea grup tradmiradars dos. t gen f.tr- 11
ofrena dala recard, pel ÇLI . 1 ; moda
s'Ira obert una subeeripcia, que es des
tinera a adquirir un objeta.,
Per a adhesions a la Sra:asta del
FEDEEACIO DE BOXA
En la junta reiebrada Caaatts al
..spre per la Directiva al e in F.d.saei.'s,
es va aeor.lar celebrar d alia 12. de
IIOU del oespre, al !)aal . 1 .• la F$reriteid (Hospital, llame e s lita 1 salsa s ) el pesatge dels 'dad:Jotas ins.-eila
al Campionat tle Catalunaa anadauts

Dareelona.
amb,'

CM

-va acordar asa arar el d'a

.t0 del n arrear l'asaemblea a etnral i ntar-regienal per ciega- la aa--a Carea
risa.

Camp de Les [cris

e0

mato celebren la necia deportiva alar
la Casa Arnas-Gsri i i Grup De. pernu de le Cena d'Estava.
Laque) di G. fi C. E, guanya'
dor rally patata ha perdut aquesta
vegada per ‚Cl pams de ea fcrencta,
ansa tot 1 havcr mala r al ro gran manera la e(VJ 4 1t1113
laetaars Arnus- Gar i ha demostrar
ala g it regularitat en els seas tiradol a, ii qual cosa ha (laminar-se
a un lutani entrenament, estimulat
ras valuases danattus das Seas pro-

tera ea testa. sor el "Derby 1)ay" es
tata de les testes naelaaals suc tanteameta ne celebren amb mas entt“aseme
ea aquell palo.
1:n aquest dia. que elnital al de la
rifa de Nadal a E s nanya, no bi Hl ser
hunia que na tanali nauta) 1,1,.14/,:11
d'un til, fil del telegraf, que ha da.
aunara' gota si el cavan que ha ju•

matrintoiti folia a iyr ;liza ara el
luan tenia gelosia- A casa datas
eta niagnitio. aanga no eta el
seayar Je l'altre, t teten caixa
corna. Unes vegades gunyava
ell tads, all 'os ;nades fila, P e
lat es compensava.
-la
I el d'a deis anys! Per osero o
que
despertava,
pie la dama as
la dona do fer reinos li entrava
arnb tule rarn de flors, i darnunt,
tina carlota wats flors pintadas
oil. , (lela: "A 13 s'envara Poncolla les mes cordlals falicilaü1011S del 3fI ll Pintamones. i
invitada a 1111 magnifte esmorzar",-ara maleta. a la cambra
d'ell. Despres hora lustava a la
paret, la dama es posav a conremata nna bala, i allavors hom
luslava a la porta del eenyor.
-Enclavan ! ! 1 esmorzavan a l
el Ilit d'el!, i la dona de
ter fahles ec passava tot cl taa •
ti ala. Era p neanlador.
I nix") mo s'estroncava. Porqua
mals
cap
dala
dura dos anys. 1
vatleinis no es complia..Sixi havia d'Asser cl matra:nona
Para s'esdevingtal que la da-.

ina es troba nia'amentvreta que venia dele papen do
la parea pera ell conjecturava
que eren bactortes. SI, segura-

gat resulta guanyader i trist .sa si ha
perla. Dei inda ric al mes plana Mama ha ¡out Cl 5011 übel. sigui sorba

elles 9

I 10

Roya! Oaring Club
DE

BEUGSELLES

A les 4'50 de !a tarda

jara els auras deis (avala une km de

nana crea la:a:tara:s.
Pera tar»be lti baria alguna
anua Cosa que no anava a rhor o ; no tot. anava com baria d'anar. Seguranient era un mire.
dat. I la danta datara s'engruixia. Viajara si a la fi seria
un tumor? Molt sovint lican Ha'
loa coses alma Si, segurament
era un tumor- La darna anà a
casa plorava. Era realment
rasa plorava. Era ealment un
fumare!. pera d'una mena, que
al neu dia sort na a la Ilum i
floriria 1 al sou entona llevaria
lamia
Llanta no plan. Ha trobà
Parea natural, 1 l'ordinariot fina
atta al cafa Syrach i s'hi dona
importada. Però la danta torna
a plorar . Qua sera ara de llar
situada respectiva? Ella no es
podria gitanyar mes la vida i
hauria de manjar el pa da:II. I
lunaria da posar minynnal Uis,

aquestes minyonesl

Toles IOS COSCO, 101n as calcule, lotes les • previsions, 113vien anal a embarrancacse ea
E in av it abl e.
• Pera la sogra eserivi una feheilaciú encantada, i reputas
l'un cop darrera l'altre que el
matra-nota era instituit per Déu
a causa dels fills, que el place
deis pares era acunes una cosa

accessaria.
Hugo insistas, que ell no !aria
mal cabal, que ella DO guanyes
res! Ella ja tontribuirsa prou
amb la seca reina anal la criatura, aquesta teina lamba sana
diners. Els diners, al capdavall
noma vallen dir treball! Alai
ella lambe 1»tgari3 la sena part.
Pera que ella hagues de menjar
el pa dada encara la burxà un
quant temps. Pera quan
gua el menut, ho abada tot d'un
cop. I ella fou la multar i
company del, rota abatas, i ena
denlas d'aixa, la maro del seu
i ell opinava, que tol' pla gat aja() era el millar.
Trad . 0. 7t.

T'ene.
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ELS ESPECTACLES
• TEATRES -_Teatre Nou

Teatre Catala Romea
Telefon 35ee A.—.ui, dijous, tarda, a les cinc i nit. a
les deu, El Gran Raymond prosentarä un formidable prngrarna, compost de les seves
calehres illsions, entre clIro: El
misteri dels faquirs de l'India,
Meternpsicosi, Raymond dentista, NIAquina de divorciar, La
seda miraculosa, oto. DernIt. dlvendres, Condal del Gran Raymond, amb un magnifie esper¡arlo a benefici taquillar del
teatre. Ramon Jornet. — Dissabl e , d e but del genial artista Enrlo Borris, amh l'obra
EL FERRER DE TALL
Es despataa a cornptaduria

+114+0+11+04+11.0+4+5.+54.4.4

TIVOLI
Companyia de sarsuela
opereta Pinedo-Ballester
del
Teatre de la Sarsuela, do
Madrid
dijous. tarda, a preus
econanics,
DON JUAN DE

SERRALLONGA

NO. a
LA ESTRELLA ERRANTE
i LA MONTER1A
Divendres. henefici de la tiple carnica Victòria Pinedo
Tarda: La montería i Quo
es gran Barcelona. NO: El
asombro de Damasco Que
és gran Barcelona

4444e144.444-640+~4444-&
4—

Teatre Novetats

CoMpanyta de vodevil l irle
grariosissarsuela dirigida
slm primer (telele
SALVADOR VIDECIA IN
Avui. dijous, '7 de juny de
1923. Tarda, a dos guatas de
cine. 1, La Venus de Chambert.
2., La Magdalena te guíe. 3, 0 3 0
por ojo. a 1/, a .bis quallo de neu.
E5trena d o l'entrames lirio de
García Alvarez, mtlAira dr1
mestre Alonso. Fuegol 2. El votres artes, tia:Intacta
devil rn
rspanyola de Caries de Larra i
Franrese Lozano. ¡misma deis
mnstre5 Furntns
Camarero.
La

conquista de Pardillo.

Teatre_Catolá Romea
meii.ron 37,00 A. DtSSabln. ni!,
debut del colas de l'escena catalana
ENRIC BORRAS
arnb la ninz.ntfam nbra d'En F.
EL FERRER DE TALL
Prenent-Ill port. els principals
elemento de la role omitirla del
'leal re Calnla.—Diumengn, larda. El forrar de tall. A la nil,

primer actor Enric 9eut.
tarda, n dos nllarls
de r I n c , eran mal:~ popular
an,b i prandlos 5 Tal suela en 3 4,1e1.1
EL MOLINERO DE ligan*

matraca inurpre1aent
Decore cae
pcnieure prInlera elledl . 0 Pl•
Segons, l'Soi tranques les alit
ioralluts.
NU, a don rp n ari, no d1,11. PC: ral

• 4' , Urlu er !re:.
MUJER Y REINA
Tolere! de la malle. elpanyele!
interpretada pe/8 priprIpäis
merda de la companvia. Deeotat
inflO. SI ,i lìi Oca prr-f
rd$. • able . , ilebut mi Antoniata ladea.
te t Pranceic Gene Roen
vid' de
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Margarida Xirgu
, Estrena de

!CRISTALINA
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Gran Teatre Espanyol
LOutkaw la de
eiyeslaCIIP de

(Mitas

•ERGE6 I BANTPERE

Phinera a tr,11.
AallUEPC.10
done. 7 1.1. )UDy 11113..
• 406 linar?? de (Inc. irred101 •:•
r•reei Ce mollee /Jet/1014. i CUe

•

poden aA g ionc al. e eveuelpe
nn Cl aterra una ettraeidlnaria
lesreiierasció del erteddlOs
CLAVE
tareas de nffl
Nit, a les den
?del weellOt atol
de

la narració anecclOura eli pus•
Ira actea 1 tele 1/11141/104

CLAVE

Dea, divendre!. /indo, (lineal'

V0ST1 SERA MINA!

2,1t, 1 tOtes Ica

el Clocar tan

CLAVE

Tot Barcelona desfilara pel ARAN
TEATRE EePANYOL Per admirar
tan Eftelleta obra.
Aqueit leatre el perfumen
yrpp perfuma A4TNA !a,
Catease.» IDEAL, Gel
ae
bint l'ad. 2s, n Casi Itareedn, O

Teatre Victòria
Flaett-vos el din 9 de l'aeloal
Debut sensarinnal
ZUPP
PEN
Espectacle veritat d'èxit reCuAegut

4

ruge.

e

1 PHIrnene e la ni,, eran esileveni•
mento l'amellor da la Iler, el me
eoliissal 1 grrandl " en lux,. 1 pie•
mitario Inihmi ni e aln çamlimsa.
el Mill o, P
airis no Bar, clOne

•
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Poeta corrent..

1,444+444,44+04+6+4~4.04.14

Diana Argentina Excelsior
2 L'home sense nom,
Magdalena Ferat. Voltant la
promesa. Hotel modernista, Un
filt moda!.
Av n 11.
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CRISTALINA
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tar.fa. a Ins c'ne. 1: n A1.1AC do La de:
EL PASO DEL CAMELLO
.t. a los deu:
PIPIOLA
da juny,
Di% endres.
Estrella.
EL PARAISO CERRADO
eoniedia-tarsa en tres actes, piap;acie, de Frederie
Reparat

SALO

La CINEICATOGRAFIA

la Ul , dij n.116. eittrni

per la beIllosifna Litten
Percy
4+4+4+4.,1+1+44+++++++4*3+4.

44eteete+4-ace4e

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohemia
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3401e, medir.
cilla 1140,158M la Creme': 1, td
tea toriredie Un 1 1 MOdel: la for•
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nioto folhoula Mapda e an•

ieeel,
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Cine
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?BOCAL+ NE.± SELECTES

Gran companyia de sarsuela i cpereta
ECEFOLI-PESA
Avui. dijous, tarda. mi los
eme. Ni:. a les deu. Gran•
di g a bell de raplaud:,la cre1cfa en irer aclea, el prl
mer dnidtt en dos gua.
Aros. original de Carlos
Allrna Perkins, rnústra del
mestre Acevedo.
MAMA FELICIDAD
d'Olalla
Derúrat nou
Pastor. Ftiquissim vestuari
de la casa Paquila.— Demà,
divendres. comiat de la
companyia. tarda i nit, Mamá Felicidad. --- Diosalnc,
debut de
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•etonlcull p er NIN neld Tri•
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r Oree. fr nla. Per al per,
r", alarmen/e ha re tmse•
elill g our g la ernpre s 4 14
u ene,1,1d del
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(AFEO CATALA

Forncii3.
Solistes:
Andruua
ConeepciA Calt,ir. Emili Ven_
dret!, Sanare) nrift
Direcció: Francesa Pujol
r4111 do la 7t11) :-tt 1 Catall:ta

044.64.44.44+4****4144+41444.

den!, la r di I 1,11, t..17,i2 [S(UNES! I. ea veloode, e nsoliUuer
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CII an erina, 1 la, rd 4,e te
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ce A nen Minuta e les ' - ratea
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NIERCE ROLDÚS.
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F
Marshall. Obra; de Scarlatti, Chopin, Usandlzaga,
Moskowskl, Sauer, Granados. Mendelsshonn t Paganini. Audició en el Gran er-
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lit cumula; -Per . Walkiri)
Avui, dijeus, eetrente:

Vint coya deeprós, u. ropi.
íd u Oarmody el dletrtt,

per willtnnt 5 Hai I : El Club
dele celibes, A la llum del 1
dia, Le 'oh d'En Raimun- I
d1.--Diurnenfr p , nil,
Vint •
anys asprits, Cm capitol;
Una bona embalxada, ter
itr' ber1 Warw".
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Banque pour l'Etranger et les Co;onies

tenir
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rernt
greui

u cursai de Barcelona

%d'el 5015 an,r.On pessetes per N
1,-doi4/ria de ealçai oa rstrid^rla (Ora d.,
rar lnrla I Ainla la prodnerló sien/ripio.

Plaça de Catalunya, 20
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FONDA SIMON
MENJATIS A LA c.\TAL \NA
ES:PARTF.FlIA, 6 - VIDRIERIA,
Telefon 1378 A.
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AIGUS

DE TAULA

de la VALL DE SANT DANIEL Girona
CURO LES AFECCIONS
DEL FETGE, ISONS'ONS,
LSTOMAC. INTE;;TINS.
etc.. ele

COSTA BRAV A

.

1 11MOIti

on parle
francalse

englista

Stn STRERU 11{1i011

FERNAN110, 42

teMpult . :a e!fineDea
e'ituari6

A

LLS

Vestil feclam lanqui

Rat: 1094 ROS GROS

EDEN CONCER1

es poden vendre

Al cor de la CDS.:Et Brava,
oaaa ex-coca:era,
aatb cel.les d:apontbles per
Alga& ticlaisst:Jai 1 abundant gas neta da
teta a: inste :x renven:.
Vsta pancriinin:a del
do Roses, Dice Medes i Cap
de Creus. A ir.:nuts de ia
La una bela alatja
rer a tanys ruar. Centre
d'excurstors. Per a infores,
a l'Adn;Ir.11ralhd
air.ti. de 9 a 1U 1 de 7 a 8.

ESPORTS -

Avui. dijous. 'Luda, a 1111
qUdfl timi cine. Dos inlerettaants
partas t:e pilota a cislella. Nti,
a un quart d'onza. tarandiaa
1.11 lit a tastella. Soto t Salsamendi contra Barrenechea i Ur.
quldi. Després ou, jugaiä un nc
‚ ci pai lit re1' apland:ls pelo.

DIVERSOS ---

Una casa a Bacfalcna,
botiga i dos pfss, magnific pati, prcp de mar i
de l'estaciú. Informa ca.
rrer SmIlVd, 13, 3- 2.
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Str. Anaola. Toles, les
u lt s funelOnament nei
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Cl uantitat . Qualitat
Perfecció i Baratura

Jaume I. nú.r. I I
Pastora arnericans JUN.
a 15 pesseles, exclustu,
d'aritiosta cesa.
Gran baratura do prod.

rl

t,

NOTA: SI he sol.licita el camprador, la casa cióna

mcstres per al seu exam,n
ei

Viee urinarias. Curact6 ràpida i sepa
ra mitjançant aparell espeCial. in.
a 2 i de 4 a 8. Festius, de 10 a Id
— De
bau,
ca. LILM, 2e. de 7 a 9.
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LLORET DE h7AR

boniques.--Avut. i5 ci:as cv,:ans
de quatre i a tres auarts d! deu
(lit, formidsbln atrae.cieno: Marietina 1 els nat.ts ae.
bute e Marta Sevilla, Gran 011.
varee, Lou et Janot, gran naveist corP ‘ :gr:Ifica i la telebre tngama Blanca do Navarra. Avis:
2n dtuionn¡es 1 dtes festius ets
preus EC1 an: 'fardes. eiarada
amb consurnaci& ihrO pesseles.
cadires laterals, 2 peibele. Ncva direcció de Cuina. Stlentes coberts a ti pessetc. EnIrene-ere especials. La millor
culna de Barcelona!!
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El seu dipositari: JOSEP PAGANS, Carear Ponent, núm. 23
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Irs rnalalues secretes
Inairid yen Nieta prAstata Con50111 0 de A a td I de 3 a i , econo
mira per a cmpleals 1 obten. Plaça
ne/ Sol, 6.

aaume I, 11. pral. Tel. 3097 A.
Coberts. Abonamen's, liguels
setmanals i mensuaD. Pensad
'ha i temporada
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CACEO nistanur imminae ruumwm

Pensió Lloret

divemhoo, Š de juay.
a dns quarls de. 515, fad
audwiö. Recital de pian.,
per la prodi g iosa nena
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DE PAUL IZABAL
35, Paaseig de Gracia, 35
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FILL

P

n

BANYOLES

BoROADORCB nor, rana nrolaia 1 apro

;SALA kOLIAN

11

DE

Les lleves nigUes constiturix n un I ipus únIC a EUrOpa , per
als berpeties, ostorofulosos, pretubercuiosos, artritics, catara_
bes 1 avaribsics no leben rival, essent, co aquest últim .set1.
substitutives de des d'Archena.

tileiteir•se: Ainia, 2 bis (terina>. Barna
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ELDORADO

MODA

Asalto, 1:.—Telefon 2.3:12 A.
LI muslo-hail de les carea

preciosa comedia

Madrid
Direcc16, Artur Serrano

Lnlluns, 11 de julo(
Clausura del Cuir s t 922-1923
Esdevenirnera musical
NOVENA SIMFORIA
do Beethoven
Orquestra dels Ainies Je la Mú-

KURSAAL

VOLTANT LA PROMESA

Teatre Infanta Isabel de

Amics de la Nlúsica

MUSIC-H

PALAU 01

01

Casa amoblada

CONCERTS::

144,44+4+fte+4+a4+4.4.4444.4

444 11.+Ce4e +.44 •4+4444e-
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dIjous terollit i eeketimnal firnktraina. 'FM cblrenno.
el gran flut Cara humana, per
Ilearts. La gran cinia
.1 1 ,,ri. luxe 1 bellesa. L'oblidada
deis déus. per la ru'lebre u u I isla
Grraldinr Parrar. reial pr. , grama A juria ; L'homo sonsa
nom, por Ilarry Lirdlre. la in1.
Ildr que
projectat en la super-siirie
cl si'.
gran
Ild
litulat
Vent: ci.C. L'intrèpid Cupldo,
pl ica de aran brdnra Scgdna de
La vall d'Oran.

'tt Cieo la franceseta, L'intrepid Cupido, Cors humans,
L'home sense nom, 2.
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Invitacions cura de costura.
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ARISTOCRATIC
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Sen artnn4IN

I catres I 1-intuí i Marina
I CINEMA NOU
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( m i an rImt Layelana
El local mla frase I obmode,

de Dvorak.
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AVIO. d1.10es. tarda, a lea cine. maunee ectin ennica: La comAdia en
3 artes, cata S'anua Llitarea !Uvas.

La cenan&

Aviii. dijous, larda. a das
quarts de cine. NO, a les
deu. Projecctó de not able5
pellicules. La gentil bailarina Marta Pujol. La famosa troupe japonesa Full.
Els ap l.:mi-111s art toles Trio
Plaxats. Grandurro exitiiS de
la era;nent t•anconelisla
MARIA CONESA
e
/ Reprrlori non 1 exelussiu.
flujuissirna presontarid en
dec-orat i vestuari. Succre
de la formosa cantionctisla
de cante regionale
OFELIA DE ARAGON
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Teatre Còmic
rlran rOMpans la 111,,s Ce •arscela,
cnerens I rtols.tr .,. . d.rlelda 1,1

Dissabte, 9 de Juny

ando esta ealraordinirl al leoii e
I ara de Madrid Püllinia !n'apocada
Denle. MI. u lee den, tercera de
I abcniarn e ct Sle2713i 11 ronibilis en
nr, antes Le esconded. uno* e
e: ....311.et ea 13, arte Censarse In

Temporada 192344

!

1,, ni, m'eta,
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rxclu l‘ol Las necee di muja Mi,
I", *CIA de 1s b e lla 4,11 13 Silla
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.0 Pule
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n.oll WrnpideC 1.Kruir11 414e•Lean.
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RICARD SIMO-RASO

EL MADRIGAL DE LA
CUMBRE
oo t rep ics por p rivieldj tempan, la

COLISEU DE VARIETATS

TERRA BAIXA

Sublim crearid d'Entar norias. Es despatza a eomptaduria.
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Lela en lies atir .i. de /can Josep
Lrdenle,

1

Teteros 5U4 A
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Saló Catalunya

Temporada d'Istiu 1923
('an companyin c ó m icodramàtica del
Teatre Lara, de Madrid
Director d'escena

LA MALA LEY
1.'ecic nie 'any, tepreseniaila pyr
aduesla coi/timos:a a arelrld 138
nies so trun.. an. a 1, Oro: la ro.

Tealre Harceloria

Cinema Princesa
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Carrer ANSELM CLAVÉ, 9 (Final d3 183 RamJ133 )

leeneenureemaia

CHASSAIGNE FRERES
Claris, 43
PIANOS, AI7TUPLANOS.
ROTLLOS PERFORATS
PIANOS DE 1.1.anIL'E7t 1 D'OCASIO
Vendes a terminis. Planos estrangers
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