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JUSTICIA A HOMES QUE NO
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PAÍS ON HAGIN D'EXERCIRLES
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No donem a la Iluita electoral un lloc preferent en la tasca
patriatica. No creiem que /es eleccions hagin de decidir el nostre

Però reconeixem l'eficitcia del sufragi com a arpPlet nacional.
eja de proselitisme i com a instrument de mobiització civil.
En les passades eleccions de diputats a Corts poguérent
reere corn la intervenció electoral d'Acció Catalana augmentaea fortament la xifra dels vots catalanistes. La meitat dels
vas aplegats per la candidatura del nacionalisme integral corsespoeen a electors que es mantenien allunyats de les urnee, per
es sentir-se representats per cap de les tendències en Iluita.
arOcies a la nova força política, han sortit de la inactivitat
nimbe os contingents de patriotes. No sols r 'ha aturat el corrail abstencionista, que en els darrers anys havia pres proporases considerables, sinó que una massa de set o vuit mil elecjars nacionalistes de Barcelona s'han reintegrat a l'exercici de
)es mar:seas funcione de ciutadania.
Encara que no s'hagués aconseguit res mes que això, ja seria aquest un resultat magnifie. Mentre que el monopoli del meeiaan catalanista per un grup porta per força el retraïment
trua massa de patriotes, l'actuada) indenendent de les diverses
tenaZacies, si és una actuación encertada i honesta, fa créixer el
acelere dele lluitadors i dels soldats de la bona causa.
Estern segurs que aviat s'hauria obtingut la total reineorseraca) a l'exèrcit actiu que combat per Catalunya dels patrioles que havien passat voluntàriament a la reserva. 1 la xifra
daquests és molt alta. Els primers batallons ja han tornat. Els
altres tornaran. Qui vulgui posar destorbs i paranys a aquesta
chra de mobilització nacienal treballara, dc fet contra la causa
Catalunya, qualsevulga que sigui el pretext amb que intenti
Casimular la seva intenció.
L'aparició de la nova força catalana al camp del sufragi té
escara altres efectes altament satisfactoris. L'actuació electoral
atete sola força posava en mans de les agrupacions enticatale..7guns llocs de minoria. Ara els parassits seran expulsats.
cal repassar el resultat per districtes de les últimos elece. Barcelona per comprovar que els anticatalans tenen perdes d'ara, ultra el lloc de minoria de les eleccions de diputete a la Mancomunitat en el districte segon provincial, cine o
cia liecs de regidors.
1 tot això s'obté pel lliure i natural joc de les forces diverses, sense coalicions i sense combinacions, que són reeursos als
quals, en una ciutat corn Barcelona, nomas s'ha d'acudir en cases extraordinaris, si no es vol ciscar una arma que en un moment determinat pot prestar serveis decisius a la causa de Catalunya.

La Política
CANDIDATURES PER
LLETD:1-13ORGES
'Un les eleccions de diputas Previo(tintaran per apesta eircunrscripda-Borges) ches eandidalures:
menada Ceo:Icen:roció !libeti entra En
i la
.iiarana".
so esta coMplcra encara,
se Javentut Republicana
ilels candis scnyors
Mies. LI tercer candidat scró
rer Le ..:racia sunant mult el
Ist Corlada.
0 e9 0115 es sejura. Pre:furia,' Jaques, En FreeOil felip Ramón
.-rd síerrissada.
ITAT NACIONALES7.1
GESTACIO

per constituir *no
a
(6

Linda

cc fi-

estan mal!

tots aquello que en les clecerons ac dia Corts collaboraren en la tasca
d'.4eció Catalana en Tesmentat districte IV i rls que des/falta oferir-se ara.
Ilom convoca lelladet els adherits a
Acció Catabma del: difirieres IV s,Z,
cerresponenis a /a divisió dcfs matci.cos, les oficines e/errarais del: anal:
en les eleceians de diputa,: a Corto eren
a V.Itenett i Escales Prat de la Riba,
Li rezsn; tindra Pee al local del
Foment Autonomista Cabila", pas,ein de San! loan. 113. en la qual
hi haura les °Mines electoral:
ef.4,ceió Catalana de la ¡‚ert haixa del
districte IV, mentre que les de les part
putafs

alta de l'estnentat disirielc i les (1,1
Poblet del distriele X. sera,: a ('Aterete ['eta dc lo Ribo, Ncipuls, 219.

CONFERENCLA D'EN I0An111.V PERA
llena retas un pro 9 raula dc l'Acció
Radical Catalana de París, en el qual
se . ns dóna compte de la conjerincia
que cl 26 del que son: donarq En loaquina Pera, descurolllant el le ind "La
llibertat de pensar i el dret a la vida".

SO:S COO:Vitir 1015 éds

.,ndfr ci catalanisme i
al a rentitat, que de

dofet

batalla Sirrii la impes3. ii local propi i el lloc an
;.'lar terinamcnt.
"ACIONALISTES DEL
DE D. DEL C. I DE
LA I.
eue en el Cansen general que
. sI roincnt mes de juny el Cenncisi de Depeadents del Cs.- ' ti Indústria de Barcelona.
16 presentaran -una tropo1ncut que sigui canviat tot
: 5 aulonomina per naciona:cada felicitem ls aurors de
ior esperant que els saels
centres dc Dependents

.:ccundaran els de la 1:05fra
r4TAL.4.V.4.
DELEGACIO DE SANS
,Ibrr, a les den del vcsprr,
importaut reunió en la
, TAcció Catalana a Sacas
• ¡'Espanya Industrial, 7, bai' ' de fe, ragrupament deis
cari rT/eciá Catalana de
de Sans i Hostafranchs.
C
!ii delegada a Sans
preriaslra, fassi;lMeia
lo1s

el; ¡arriates de les esnientadcs
n crr:odes,
tent els que hagin estat con-na); p o r ticularmcnt cona a aquells
Ç , ,e per omissió inseohnataIrío no

DISTRICTE IV
IV ":.*: REUN1G
ELECTORAL
distabte, a les deu del ve:lindrG ¡loe fOICI retall7, dels soCalalano del districie quart,
er 411 de frorJar
de Torncnitració (lee11 da l csmentat districte per a les
,,nput e lcceions dijurals de la
All.foutinitat.
" (.4 C esigq/J eratieltr-181,
¡freís,
.-

Full de dietari
PETIT.4 ENTESTIGACIO
C)1,an un hom es easa—em deis un
amic—, eembla talment que tothom
es

casi.

Jo talg insinuar que tal yugada
aquesta sensació era semblant a la que
experimenta un hom quan te mal de
que/Na!.
El meu amic ele cop i volta va roacendre desorientat. Vaig cuitar a explicar-li que un hom quan té mal de
queixal comença de trabar gent que
també en té i acaba per creare que
tothom té mal de qu&xal i que la meteixa cosa sasdcee eran un ham
malalta a casa, que desccbreix ma/alta
a tot erren i acaba per creare sempre que hi ha arta veritable epidémia.
A dcsgrat d'aquests cxemples, el
rneu atine no va deixar-se convéncer.
—Noéa ben bé aixO. La nieva set:sacié no es rezolza en vagues converses de sala d'espera médica ni en
eventuals confidencies de plataferma
de tramvia. Era fa ('electo que d'encIt
que jo m'he casat, tothom es casa, perquè no cesso de rebre camunicacions
de próxima matrimonis... I una con:un:cae:6 d'aquesta rirma, tu saps
per:ectament el que vol dir: anar a
comprar un preeent i cuitar a enviarlo.
El meu amic i Jo väretn restar silendoeos. No pediern trobar una explicació plausible a aquest sn'utat increment de la nupcialitat a Barcelona.
—Ja ha tinc l—vaig exclamar amb

un orgull que gosa qualificar de legitim.—Ja ho tina
I efectivament bo tenia. No és que
rapest accident anomenat matrimoni
sigui més fretniesit després d'haver-ne
estat víctima el meu asnie que abans,
s.o. Es que staats.
família', les cemunicac.ons nupcials no
l'afectaven a el!, sln5 al sen pare.
0088

El Govern fran1 cés, derrotat al
Senat, presenta
la dimissió

El rellolicisme 1 el soilling de la Nata NOlil del Cosa Cotral [l'Avió Catalana
n•••••••••-•ese.---

Per

a En Tomàs Garcés

Darrerament ha tornat a de cendid, com d'angetie, que
obrir-se deseussiú en torn del
afable/ui la intensitat de la p u nvell tema de la c onveniencia de xada passional.
fer entrar la sensació de la naEl maleta Heine; el més comtura i la seva forma visible el plex' de tots, es mostra igual
en la poesia en par- en L amor del poeta", i no ay M. Milierand es nega paissatge,
ticular, i elf general en la li- riba a funionar la peseta) priea
tota. Es aquesta una pia amb el sentiment del paisa acceptar-la : : La teratura ja
definitivament de- satge, que queda coca una de-.
batuda.
(Mal'
els tenips portm corachli externa, una mica morcrisi. tantost planteen el seu fluir una nova tro_ ta, de la poesia. Es un comenjada, queda resolta balla que miriqueix el tresor es- eament dama delitosa ingenuipiritual de la humanitat, es en- tat. Dif3rent per complot, potParis, 24.—Després de (larga disdebades oposar en ser el pul oposat, do la veu d'un
cussió, el Senat, eregit co Alt Trinon' d'un pur intellectualisme; altre poeta de l'amor Inés . mobunal, s'ha declarat incompeten eta
avui el sentiment del paisat- dern, Swinburne, que
l'afer Cachin i proceeLlits, per una
ge en què ens movem es tant en les tristes i exasperades estrentena de vote do majoria.—Havas.
infds a- la nostra sensibilitat D'ores del "Laus Veneris", hi fi.
Paris, 24.—A conseqüència de la més intima, que encara que inSa teta recent i desudada
decisiú de l'Alta Cambra, declaran:tentessim ofegar-lo en sorgiria amargor de la passió, i retore la
se incompetent en l'afer Cachin, el la sensació voler expressar seva anima en un turment d'insenyor Poineart: i cis ministres &han
el nostre sentir.
fern pel que crea, en arbitradirigit a l'Eliscu.
Aquest sentiment no Os de ri albir, un paisatge de CantasEl senyor POincaré ha dit als pe- molt que ha niat en la zona
magoria.
riodistes que hi anava amb el prode Eineonsedent de l'anima huRes hi fa, perla, que l'intent
púsit de Murar la dimissió del Gomana. Es una major delicado. dels romàntics falti parcialment
vern.—Havas.
ea de sensibilitat que devers, gairebé compre, Es dificil trorom molles altres, al roman- bar un exemple de I ransubslanLA SESSIO DEL SENAT I LA ticismo.- Aquella gran renovadada completzt. Musset treu
DERROTA DEL GOVERN
eh', espiritual. que fou el re- moltes Unatges del nunt extern,
París, 24.—El Senat sla reunit naixemcnt, polaritzat a la mapera les flors, els ocells, les
avui en Alta Cambra dc Justicia per nera elässica, no es preocupo finas que esmalten els seus tare
d
gl
paisatge.
l'en
una
•
exaltaentendre en el procesaament de Casos han estat foreadament arebin.
ciO redreçadora de la perso- rencades da Eambient i serveinalitat, i qüan pasasva deis Stell sols com a motius efectisM. Dournerge Ilegi la convocaproblemes intellertuals a la re- tes de comparança.
M. Lescouvc demana que 'compa- presentaeiú plhstica, la seva
El mateix Leopardi evoca de
reixin devela del tribunal dachte i major preocupació, per no dir preferencia les nits obscuros,
Mcrunasseau, acusats d'atemptats l'exclusiva, era la figura lm_
les estrelles impossibles, la sicontra la seguretat a l'interior i a mana. l'oren les onades regollenciosa llena, i mes que el
l'exterior, i altres comunistes objec- fadores d'aquest, moviment, el
sentiment del paissatge cerca
te d'anteriors requisitkies, acusats tràngol darrera de la mar encara pretextos per al descansad de
d'haver intenta! un:: sublevaciú
esvalutada, el romanlicisme, 1,it
les interrogaeions darreres.
fi, el intenta ajumar a la Pera malgrat aquesta con/essasessió es repren després a por- seva obra el batee de la natuble fallida individual es deu canta tancada per resoldre la qiiestió de ra fent-lo ritmar ; vibrar al
tament al conjunt del romanticompetencia.
unison del cm de l'home.
eisme tIO sols Filmar plantejat
El Tribunal de Justicia es declara
En el seglar divuit s'acusa un e l tema, sima' lambe r imposarincompetent, per ma vots a favor de retara zz la r,implicitztt, com a
lo a la consciencia universal de
la incompetencia i roa a favor de la reales' iti de rartifid imperant, la humanitat, enriquint-la ami)
cona peténcia.
iniciant-se una sunsi bilitat una fina sensibilitat nova,
En vista . del resultat de la a-Me- nava, t'Asirla i esquerpa. Les inta abra ha estat possible és
ció cl senyor Poincaré ha convocat tintes p'agines rousseauniones mereès a mi esfor ç sostingut_
immediatament els ministres al palau amaguen en ntig da la fullarasense ell, res de profund i veride l'Elisen.
ea ploranern una sentida llavor table pot assolir-se...Vodein
El senyor Poinearé manifestä als fec un da, mea, traba/t . el terapia'
treu re.4:4(1,110S,Selk . la ! I tle•ministres que la votad() del Scuat adobat i
pel 'eansafeent quet volein gafe a riostra paieera contrario a la política seguida ein las ariif s deeadent i saage quedi infais pregonament
pel Gocen].
tos i f a alible pele primers as- i plenamont ea la literatura
El presiden! del Consell, en vista saigs d'una eieticia :msitiva, hat'ostra, caldra que aquesta
d'aquest resultat, presentà la seta aula lea en el concepto, sitiú en
ra rejada poi. tina 'masa', illdimissiú i la de tot el govern al prel'obseratació, gran I ot seguat ufa lonsa, que' roprottenli arsforç i
sident de la República, seny-or
nowtment. Si la idea austera de neguit espiritual.
Ilerand, el qual es llega. a acceptar- la revolueiú n'era filia, ido semi
Un ettrt oplitnisme ens és perla.—Radie.
Inaleixtas entumes mi tstraven on més en aquest punt. Una ferels
los parnilies del Trianon con'
vent passió patriütieti croa los
LA REUNID A L'ELISEU
has frl corforit lambe .1a sageln mes mires inquiettuts cal alunee.
Parls. ' 24.—El Eovern ha aliar a renovadora,
No en trobadent de minan . per
los 2n e:',0 al palau ile 'Eliseu, haveutatl rmaa»tleisme
i al- ter - nos sentir la natura en que
ronins fius a les 2115.
icate 1‘opreS su!' sen t Uncid. t.o_
Aqueet sentiment uns
A la metida dels ministres es (atihin. Aspiran!. els romanties a
cops beit deseobert, altres
litit als periodistas utia nota °fleje,.
una niaxinia
frita Hilan i rontingut, pales soles
en !a qua) es diu .11:0 it ;OVe1 . 0 havia
arana
esfeiro,
bigien. en la tristes:1 de l'enyor, és el
presenta) la seca dimissió en ele al
1 . 11111111C1O alar voler ti.juillar al
que 11;1 diclat la intima exquisisenyer M111,3101, .1110 es Ilegie a a y- seu sentir el grande:re i punyent ilesa ale la nostra caneó, en la
eeptar-la.—Radie.
enigma de la natura. Feien
(peal, fruit dc l'esforo erdlettEn,
runivers mislorMs, perii la frisa; del sentir pariieular i
EN VISTA DE L'ENERGICA NE1 ambe eallat i dócil, de potent de l'ambient, i t..6 feta definitiCATIVA DE SI. MILLEHAND EN
hiemal% que engrandia els seus va. No cal, dones, ultra cosa
pialas de deeesperanea.
que seguir la tradicional corACCE1i'AEt-iA,3l POINCARE
Una de les inotetres primice- reatia, amar apassionadament
RETIRA LA DIMISSIO •
res 1 nuts puros d'animat senlila variada bellesa de la s'ostra
París. 24.—El seuyor Alillerand, en
ment el lrobein en el romanli- torra, que fent-ho aixi a ne trirebre la ditas/asió del tiovorn, exposà
eisme gei : mänie, tot ell
gar gaire en tindrern l'itnima
energioatneut a 31. Ponina-aré les ranus
a la Natura, relligatizt pregona- ttmorosida de la seta doleor, i
p sr les quals es vela Impossibilitat
ment als desconsols passionals. la veu, que en surta lindrit una
d'aceeptar-la, veient-se obligas aleshoWerther, abans de morir, niira profunda gravetat i una vibrares XI. Poirrearé a retirar la sera carper (terrera vegada el calma el d() amiga.
ta de dimissie.--Radte. •
bec i el cel, i conniana la naPortar a la riostra literatura
ej sentiment del paisatge, • no
turalesa a endolar-se, porque
seu fill i el seu amie este con- dama manera forçada, i adata
demnat Sl desepareixer, en tota riese sinó par un proes/es allana
la jovenivola novena de utiethe, magma sub-conscient gairebé,
el "lea motiv" del pa/ea/ge acolo earn del propi sentir, es en1 ò giqu
panya el procés sentimental de joiar-la anal) la iniatse sensible
quü ient com cristal- de la Pilla-in.
Car/es Pi i Sunyer
liba el seu amor, mentre
tempesta fuig damunt deis
1 ä3il2,
i1IJ, iailge
eamps, el tro retruny encara en
Durant n:olt ale ternps, s'escrivi cola Ilunyanin, comencen de ciareDE811111811 11E,10i111-SE?
numarnent ventatja; després es gene- j ur les 'mines de la palia i perLes experiències del doctor Vonoroff
raliteä avenía:gr., i aquesta grafia és legen les gotee en cama del
la que toa adepteda per l'Institut ea brancatge. Beelhoven mis denla han portal a un indiscret publicista anel seu Diccionari ortogràfic (1917).
en la "Pastoral" una si:macla gio-sexú a plantejer a alguns notables escripicrs aquesta qüestiti: "Si
Mi//,,:, paró, que aquesta grafia, 11z- ben semblant, i tradueir sovint
l'operad() de les glàndules de shr,i
vers (tt nriCz generalitzada, es segura- en altres obres musieras — enraunt la gratia avantatge.
eis antileoparditt .del "Ciar de xis sense perill, voidrieu rejovenirvos?"
hieda an algunes respeetest
El me: armutarge és -un derivat de lluna"!—ol sentiment de la naSir Arfar Pincro.—Un nou periocie
a y as:. Tant 5i el cataba el prengué toz tura, porO precisa ISO.,S l'afany
fet del francés com si el forma ell d'ajuntar-lo als sentirnents pro d'existencia podria permetre a alune
parallelament al franc/es (que del eeti pis en la prosa inflamada de les de reparar les follies del passat. 1 a
perspectiva és enearatjadom; pest,
arete! tragué a)aulaga), la ir hi sem- sayos lletres amoroses. Din a la
d'aitra pare hi hauria pessibilitat de rebla més escaient que la e, sia respo- joro i consoladora Bettina tren,
petir-les. Na I No; el risc ée massa
nent a una a del primitiu, eia respe- tano: "Cap primavera ISIS trobat
gran.
nent a la a francesa de avantage. Pe- més bella que la d'aquest any,
Sir Oliver Lodge.—Si jo podio atirú si es te, encara i sobretot, en comp- perque iie fe) la votara coneixenea." Aconsella a l'assenyada quirir una energia joven/vela, cera'nte que
OS una traf in que es
nada
amb l'experiència actual, aúna
troba amplament tasada en el cataba lIlaila tigol "el joiús tutet
de ja bela i serena natura". I ganga! Perú no en veig la pOssibimedieval, hom no vea cap rao perque
iasistir/em a, preterir-li aventalgr.
la listen, l a, mes profunda i Idea
Arnold Benert.—Not Jo no • desg reLa c de la grafia avenlarge s'ex- mes noble, era definitiu de la
plica per una influencia del nao! esP assia , •a l'amada inimortal, jovenir-me!
G. Bernard Slienr.—La nateralea cris
panyol ventaja, • que, catalanitzat en . probablement la combos Guiceierdi, escrita despees d'un vial- interdrix de recular. 'Ist I MMU - Mi"
arribä a samba:u:a: el mot
ignora que el seu verilable desti as
tala aaantaige, dient-se (0 plural les ge rs traves de campo i hoscos,
enclavant, du un foll. I, tantuatem,
este tota ella amareda de l'inventaigAr en !loe de els an.an:aiges.
Id -ha. folls d'aquest taraneä; El erlEl nsol en qüestiii apareixera, /iones, i definible pantejar de l'univers.
Ele romanties germanies, sor- mer xerraire paszavolant pot hinnotitgraliat avantatge en el futur Dicciozar-: los fina a empenyels a comprar
nari general. de La !lengua catalana, tint a expresar els seus sentinients
clavan!, d tina natura, cer- aquusts revoltants cheirs dels gneis
mí e-iris en la segona edició del Dic.
tament
indiferent
t
sonsa
dubto'
heut ve parlant des dels diaris, sobredensa eraigrätie (en premsa).
qüeleom eseenografica, tenme tet d'ene:1 qua lea emperiencies de vi - '
P. Fabra en el seu dosesper un no que viseccia cts han dctrat . una certa vaga.
1

Converses filoes
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Quan el Consell Central d'Acció Catalana tenia ja presos
acords referents a les pròximes eleccions de diputats de la Mara
comunitat, fou dial, el seu president pel senyor president de
la Mancornunitat de Catalunya per tal de cercar una intelliganeia electoral entre la Lliga Regionalista i Acció Catalana.
Aquest Consell, sobreposant el respecte que li mereix l'alta magistratura del president de la Mancomunitat de Catalunya al
record de les vegades que la Comissió d'Acció Política de la
Lliga Reg ionalista no eximí al senyor Puig i Cadafalch de posar la seva signatura en documents estrictament política deixà
en suspens la publicació dels seus acords i delibera sobre la
proposta presidencial.
La resposta del Corleen fou equesta: "Creiem que l'estat
d'opinió reflectit, entre altres documente, en la !letra de l'Associació Nacionalista de Terrassa, publicada suara, no és pas de
pretendre que sectors riel nacionalismo ben diversos i amb finalitats i eficacies ben especials de cada u, es barregin habitualment amb detriment inevitable de les seres respectives carac. eristiques, sino, simplement, que les Pedes electorals i extraelectorals entre elle siguin menades amb un gran sentit de res.
ponsabilitat patriòtica, amb una ciutadana polidesa i Ens amb
la cordialitat que ha de relligar tots els germans de patria.
"Aquest Consell no vela que hi hagi cap raó percata a Barcelona hagan de lluitar conjuntareent a les vinents eleecions la
Lliga Regionalista i Acció Catalana. Ni el lerrouxisme és un
peral per a la Mancomunitat, ni el resultat de la Iluita dependrà sensiblement de l'existencia o de la manca de malició
nacionalista. Quant a la noblesa de la Iluita, no cal pactar-la •
cal nomes que cada sector nacionalista, rectificant, si cal, passedes errors, procuri observar-la.
Fora de Barcelona, no una coalició, sitió una simple intelligada, no seria rebutjada, en principi, per aquest Consell,
mentre no eles portes indirectament a contactes indesitjables.
Altrament, les passades eleccions legislatives demostren prou
clar eom, sense necessitat de pactar cap intelligencia, Acció Ca.
talanze davant d'un candidat antinaciondista, dalia tota la
seva
força a qualsevol altre candidat per migrat que sigui el seu
catalanLisame.'"
Comissió d'Acció Política de la Lliga Reg ionalista, no
podent encabir en la proposada irilelligencia els districtes de la
capital, no ha trobat interessant l'aceeptar-la en els districtes
forales, del qual reñís, donant per acabados les negociacions,
aquest Consell pren esment, agraint al senyor president de la
Mancomunitat els seus bonä (Atas. • •
•
.
ACORDS DEL CONSELL.,

El Consell Central, en sessió del din 'U aet correnr, prengu'
entre nitres, el següents acorde:
a) Presentar candidatura plena pels dos districtes provir
cials de la ciutat.
W ' Presentar candidat per a la vacant del disba
cte de MatarArenys.
P s.resentar candidats per al districte de V ilanova-Sant F&
els dos diputats d'Acció Catalana que el vanen represcntant.

EL CAMPIONIti DE L'EPLA Dk
ÅOCIIA
Aquest nena vehiele no n'/la tingut
proa/ d haver trave.isat cl Sahara
abrusador. La seva ambiriO ha anat
abs
e runa i acaba d'efectuar una nova
proesa.
Al final de l'assemblea agr:cola de
1-ami, el senyor Chedaille, que guiava
un autneruga, hei pujat alegrement davant trusts quants milers trespeetatiors,
e!s tres cmts graons de la famosa escala que uneix l'estació de Loen al
planell on hi ha la ciutat.
Despees d'un curt descaras, el conductor voltà cl volant i emprengué la devanada: el cotxe baixà l'escala, no cic
quatre cui quatre, sinú gairebé con% un
funicular, sense, perb, cap desperieete..
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Sota els auepicis de la Federació extremista de lenseeyamene s'haw'constituit els "Gruta; feministes de l emenyament le/c", els quals, eta bota nombre de departaments, reuneixen les
mestresses addictes al scc:aiisme revele:ion:id; SÚ3 prop de 6.oao era COA.11/111. E11 cl (barrer butileti mensual daquete "Grups feministes", corresponont a maig de mea, Nal- IC1,313 Brion,
dinta nadie:le:0ns sobre la táctica que
e:d IZeoernaaa la Iluita contra
cl miliarisme Mane i la practica terceo: deis esporls. E, sota Un puta! de
t 012 ceorial aqurll sota el qual ce ai:ua la sznyoreta Ilrion..Dela capeas
:enmanta per exemple, n'elimina eta
' florejaments graciosos", cant siOn ara
domostracions euritmiques.
Sea, cc Leo ten, els esports
inrea els que recontar:a de practicar a
las mestresses i dat ter practimr a Unas
al:mines o antic: alunmes associats. El
scu fi 1:s fraile:enea:a can-es:set per Na
Helena triara amb aquests termes:
"No cIdidar en els csports el tir da re.
vó1v,:r. Icegrime. si t2. 3 j>33S1WC, cls Peina
cipis de :deis que mai, mento:
duearä el régim capitalista i masculinista actual, calda. per Yeedevenidar
robust i saber-te defensa:e.
Per a la senyoreta Er/on, cianea, ele
esporas femenina han de pasar-se al
servei de la revolució.
CL

Abans d'ahir mori a Fon/ir (Anglaterra) un gat la glúria i la celebritat del qual eobrepessarä amb jueticia la traguen filtre gat deis irares, del gura tothom en perla i no
C011e1X ningó.
Armes! gat guerree fou trobat per
un soldat , anglés el ro d'agost de
1914, durara la retirada de Motas, a
Sant Oulnti, en una ana:ea abandonada. Els "toramies" l'adoptaren immediadatament i el batejaren amb el
nom de "Mons". El fidel animal:1
es resistí a abandonar lea trinxeres
La situació a Europa
va fer gairebé fi:da la guerra fans
l'evacua:ció del reu ano, greument
fcrit. Alabeares travessä cl canal en
Caz:a dia s'agrauja la situació
un transport britänic i va ésser l'aa In Robe degut al moviment
legeia (lees soldats Imeaitalitzats en
comunista. ilc vagunstcs sama
un establiment de Chester.
Després de l'armistiei "Mons" jet- , apOnOraL tia, la prefectura de
g al un paper itnportantízsim en mol- : Gelsenkirchen h t'inca que des
estendran a tot Alomates vendes de caritat, es% les guata
ha fet ingreesar 111 3- de 3,003 Iliures nya la República obrera. La po:
lisia
atemanya
resisteix, paró
esteriinee a la Creta Loja. Fiaalment
fou adquirit per un pagée de ',orlar, es veu impetent i els morts i f
eu ha acabat tranquiLlaracin el3 dice. rits sán nombrosos a diversos
ciutats.

11N. ClOin VI VERÁ
171 (raquetas dies la ciutat de Lendenderra, situada a l'Ulster, seria venado par la ciutat de Londres al Gotera de l'Ulster per /asomo
.1ques:a venda ainguler deguda a
qt.tt Londonderry C5 una eolZiaia fundarla per la chalet de Londres a començaments del segle NVII, amb mama d una tes-ea:atora anglicitzaclu

II Irlanda.
Ei liorern de l'Ulster resolt
situac't3 carnprant la ciutet.

Poinoar, que ha estat
derrotat al Senat, ha estat molt
ap l audlt a la Cambra en parlar
sobro eis eKtdits tlemanats per
l'ocupació do la Nube.
La nota russa a Anglaterra
no ha satisrets pas prou 'top!.
dets politica. La del Clown
no es COncize n•is Das que aquest
estigui legalment constituit.

A Orient la situsel6 segueix
törbola. EN grecs no vouen Impossible una guerra I els turca
trasIladon (cecee a Te:tela.

W9girgrire.
a
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COMPANYIA BARCELONESA
D'ELECTRICITAT

Verificat en el dia d'avui el
23. 0 sorteig per a l'amortització de 920 obligacions al 5 per
can!, amases per aquesta Cornpanyia en 21 de juny de 1900,
i el 10.° sorteig per a l'amurtatzació de 467 obligacions de les
meses en 26 de novembre
1912. lambá al 5 per cent, han
resultat amortitzades de l'emishiÚ de 21 de juny de 1900, les
921 obligacions corresponents
a l'indicat 23.* sorteig, la mtmeraci6 de les quals es ruin
segueix:
COMPANYIA BARCELONESA
D'ELECTRICITAT

de 21 de juny de 1900
Numeració dels 921 títols
amortitzats
21 a 23, 25, 26, 28, 29
61, 63 a 69
261 a 269
'413 a 416, 418 a 420
611, 615 a 617, 619, 620 -1261 a 1270
1391 a 1310
E4111881t5

1 13:11 a 1345, 1347, 1350

1451, 1452. 1454, 1456, 1458,
1459
1591, 1592, 1594, 1596 a 1599
1702, 1704 a 1706, 1708
2501 a 2510
2601, 2603 a 2607, 2609
2621, 2623 .0, 2625, 2627, 2629
2630
2731 a 2740
2841, 2842, 2844, 2845, 2847 a
2850
2922 a 2924, 2926 a 2929
2972, 2973, 2977 a 2979
3121 a 3126, 3128, 3130
3181 a 3183, 3185, 3186, 3188
a 3190
3261 a 3270
3301, 3303, 3304, 3306 a 3310
3363 a 3370
3471 a 3473, 3476, 3477, 3479
3480
3731 a 3733, 3735 a 37:37, 3739
3751, 3753 a 3756, :3758 a 3760
3821, 3823, 3824, 3826, :3828 a

3830
3851, 3852, 3854 a 3860
3941 a 3949
4033, 4035, 4036, 4038 a 4040
4041 a 4048, 4050, 4051 a 4031
4051' a 4059
4533, 4535 a 4540

4632, 4634, 4636 a 4639
4921 a 4923, 4925, 4926, 4928
a 4930
49.12, 4944 a 4947, 4949, 4950,
4981,
5211,
5341
5601,
5609

4982, 4984 a. 4989
5212, 5215 a 5219

a 5343, 5345 a 5.350
5603, 5604, 5600, 5607,

5772 a 5780
5951, 5952, 5957, 5959. 5960
6051 a 6054, 6056, 6058 a 6060
6081 a 6081, 6086, 6087, 6089,
6090
6331, 6333 a 6340
6451, 6454, 6159
6561 a 6563, 6565 a 6568
6571, 6573 a 6576, 6578 a 6580
6603 a 6608, 6610
6673 a 6678, 6680 .
8761, 6762, 6765, 6766, 6768 a
6770

6891, 6893, 6895 a 6897, 6899
6921 a 6923, 6925, 6926, 6929
7123, 7124, 7126 a 7130
7173 a 7176. 7178 a 7180
7351, 7353. 7355 a 7357
7391 a 7400
7181, 7482, 7481 a 7488, 7.100
75 . 11, 7542, 7546, 7549
757:3, 7575 a 7578 •

Emissió de 28 de novembre de
1912 -:- Numeracló dels
titols amortltzats
171 a
180 11921 a 11930
041 a
950 11951 a 11960
1051 a 1061) 12231 a 12290
1831 'a 1840 12341 a 12330
1931 ä 1940 12681 a 12690
3881 a :3890 13261 a 13270
4161 a 41'70 13501 a 13510
4131 a. 4440 13561 a 13570
5251 a 5260 11101 a 14110
5954 a 5900 44221 a: 14230
6791 a 6800 14751 a 14760
7441 a 7450 15241 a 13250
7181 a 71911 17041 a 17050
7691 a 7700 17571 a 17580
7701 a 7710 13851 a 17860
9061 a 9071) 17971 a 17980
9371 a 9380 18011 a 18050
9461 a 9470 18081 a 18090
10041 a 10050 185 .51 a 18560
10241 a 10250. 18831 a 18840
10881- a 10890 18841 a 18850
10981 a 10990 19611 a 19650
11531 a 11540 19671 a 19680
19961 a 19970

8760
8771. 8772, 8776 a 8779

8861. 8863, 8864, 8866 a 8870
8922, 8923, 8925 a 8928, 8930
8951 a 8956, 8958 a 8960
91.101 a 9010
9011 a 9013, 9017, 9019, 9020
9051 a 9060
9181 a 9190
9571 a 9574. 9567, 9579, 9580
9621 , 9622, 9624 a 9626, 0628.
963 (1
9681, 9683, 9684, 9686 a 9689
9801, 9802, 9804, 9805, 9807 a
9810

9871 e 9874, 9876 a 9880
9982, 9983, 9985, 9987, 9988,

'......ww.....wemeamwssmacerresiorajom

Haves i Ca,

S. en Cta.

BANCA, CANVI, VALORS
Rambla del Centre, núm. 8
Telefons 1230-1231 A.

DestL2 1. 0 del. vinent julio' es
prneedira al pagament del ()apila! (le les obligari:ons a-morlitzades, o' sigui peinetas 500
. n ada una, i del cup,i'nnmero 16
de les onMses en 1900 i del min-wro 22 de des ' emeses en 1912.
tant de -les amorlit:zades
aquest sorteig con/ ele les en
p iretrlaei07 a. mb deCurció dels
( pos tos- '-corresponents.
El pagarnenU tIndrAlloc trds
r• Is dies foin p rs a la; Societat
Árnils-Garí;
.
HarcAnna, 22 'de:.'maig
1923.DIRE'eCill GE.11ENT, F. Fraser Lawton.,
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12 64
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Ellffill
ANTIC11
POEMA
mort a l'edat
65 anys

Ha

de

a la

vila de Masnou

havent rebut els Sants Sagraments

(A. C. S.)
Els seus afligits esposa Francisca Llimona, germans
Engràcia i Antoni, tia Engràcia, cunyat, cosins, nebots i
parcnts tots, a l'assabentar als amics i cbneguts tan Irreparable perdua, ets preguen el tinguin present en Ilurs
oracions. L'enterrament sera avui, divendres, a les cinc
de la tarda (casa mortuòria, carrer Barcelona, n. 511,
essent conduit el cadaver a l'església parroquia! 1 d'alli
al cementiri de l'esmentada
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
NOTA: De Barcelona sur I un tren a les U d, la tarda, de l'estad() de Frar ca.

Servarà 'el tresor de la
seva

cabellera si usa

GRAN BALNEARI VICHY CATALA
EALDES DE )1.11..\ %TIJA (Plti3VINCIA
01•14».4)
TEMPORADA: de primer de M aig a 30 d'octubre
Malalties del aparell digestiu.- Artritisme en ses múltiples
manifestaclons. - Dlabetis . - Glucosúrla
Estaid lili ont do primor ordro. ( 1 111 14 ) (lo frondosos par, - . W1114m16.109s j paf,' ;ralo
M1;1110110 griins, rúlitotles 1 vtulti

etro li Ga
i

Ens ho

asrairà alsun

i • l e:25111s, pm' a reales ¡ al .5.• - :011.
tlectrica, Camp pu 2 a teil'
Capolla mol formosa.
7415 1 ;Otros doports• (71aralgo.
A1)MIN1STRACIO: 11.%3113LA DE LES FLORS, 18, EN filESOL
(lios o s. Salons

dia.
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NONELL GUNIANS

Flasce.

sran 4.5o

Rambla del Centre, 18

Flascó

petit 2.50
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I BANC URQUIJO CATALA
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NEW

ACCIONS

AIGGA, GAS I ELECTRICITAT

DE
III
JOAQUIM JUANOLA I MASSO •

Fabrica a Onda (Castelló de la Plana)
Carrer do Val4nOla, números 74 al 78

DE8PATX: Casanova, 132

111

Enatrrecs per tolélon: 4380 A.

1/1

BARCELONA

•

IM•

-esSeeetz2Cr.

Turca anterior . .
obertura
• . .
ne g alt telegrama

eo

0351, 8752, 8755 a 8757, 8750

10851 a 10857, 10860
11031 a 14040
11051 a 11058, 11101 a 11103,
1111)5, 11108, 11110
11121 a 11126, 11128 a 11130
11152, 11153, 11155, 11160
11571, 11572. 11574 II 11580
117:11 a 11734, 11736, 11737,
117:39
11851, 11852, 11851, 11835,
11857. 11858. 11860
11981 a 11989
12012 a 12016, 12018 a 12050
12101 a 12105, 12196 a 12110
12451 a 12460
12682, 12683, 12685, 12686,
12689
12762, 12761 a 12770
12852 a 12859
12911, 1291:3 a 12919
13012 a 13018, 13020
13201, 13203, 1'3204, 13206 a
13210
••
13552, 13151. 13456 a 13460
13681 a 13685, 13687 a 13689
14071 a 14073, 14076 a 14080
14431 a 1443i, 14438, 14140
14441 a 14143, 14416 a 14149
14502 a 14510
14591 a 14598. 11600
14682 a 14685. 14687 a 11 690
14691 a 14695, 14697
14721 a 14721. 11726 a 1173 13
14991, 14992. 14994 a 11996.
14998 a 15000

uct.

2073
2713
2710i

COMPANYIA 18ARCELONESA
D'ELECTRICITAT

8551, 8553 a 8558, 8560
8661. 8663. 8685 a 8670
87111 a 8704, 8706 a 8709

10651 a 10653, 10655 a 10660
10681 10690

lifilo1

De les emeses a 26 . de no
sombre de 1912, han resultat
amorliteades les 4 470 , obligarions ceresponents .g 4 10. ° sörleig, segun nurnerabi6 a contiiiiiiteió Iletarihda:

7751 a 7756, 7759, 7760
7771 a 7773, 7775, 7779, 7780
8101 a 8107. 8109, 8110
8401 a 8410
8501 a e506, 8508 a 8510
8531 a 8531, 8536 a 8540

9990
10241 a 10244, 10248'a 10250
10381, 10382. 10384 a 10390
10502 a 10505, 1 0507, 10508,
10510

Mala

LIVERPOOL

CAS

1

Disp,

YORK

Tanca anterlor . .
1 ,beltura . . .
stgen telegrarna .

New •lutk

Interior 4 e, A

Anuncis Oficials

NEW

N , w Yo' k Tann 1 2:4 nau
utsponible
11 7 80
Mata
1005
Juliol
138'
O 'II' libre.
844*
.
Uerembee . • .. 901
nr
.
.
. 8544

DELIGACIONS EEDEOCADDILS

DE COTONS

Cotitzacions del 24 Maig 1923

Juno' .

, A,. C.d,11.
. ,
4% .b• cia3c, 1.4an76 nren nerga 41, A8gne
c. con 5cli., .5nliFla:u
r,1EE2Itc•lt: 52 uoji,tu(,4
} ,.
°9275, 92 75 1313)1 d,1,e,E5,:p.iaina¡:.3:2a 1,
071115 %"445
7 2 0». ult.
1 348
1°51
, '.AV.161.3,19e999
1.3. Gral Trae. 4 % 77'25 Tm
11/4 Al44.
usques
77.9j 75'85
” .
.
5 ./., 09,
^
71'50 7120 fue,
"
C
5%
6 0/ol 94'
7335 71'20 6, 075 1..Eip. „
k 88 ,
Trarnvie. lati 5% 98'
""
D
L'edil
dil 1 boas
165 '
C. Oral. Elct. ö 9,1 83'
64'75 64. 71
71'35 7128
,, 2: ,
4% le
" E
UTUTEM 019771 061
.
Y
E
71'30 71'10
02'33 6265
'
.
"
St.
'«Id
.
4%
73:75
5..
Ea5p. 9.000.000
FFROCARILS 1 TRANYItS
OLLIGACIONS YAGIES
mso, 7/125
»
Y
G 1.4 71 '
62'75
71'50
. ,„:
Sarrlä-lierepr. 6% 103 25
'' 5.000.000
79251
In a n orTr11.
'
6266
3%
Sarna Barcelona
rerr. Cat al.
90 50 9075 ,
Estertor 1 % A
8755 8740
.
i :,
100' '
• 13.000.000 13 79'25
,,B
6253 62'62 3 err. cal Hians 6 e% 11475 98'75 Trasatj Antlea 4 (I/O66'50
a
urenSe Sigo
17'70 1710
6.,7-..
51i °J ' e Pampiurra
a
»
79
'
C
10025
6225 6275
5 0/
0/0
1 00 ' 75 Ma ntesa Cleros
.
.‚16'
"
" C..,
6.6
—.—
.6 9"..,''''''
,. P1' 1011131
"
, a u/u 1C4' /01315 AudaluruS
E6'
58'25
AIRIA, GAS I ELEUINCITAT
Segovies
•
-•,
-'-Urkells
trae.
59-75
nur
11
Espanyi
1,111ElliEr
CUNA
,,"
»
" E
86 9° 85.6) M. S. /orle
Antor.
6o/un
ruip1ne)
T
06'56 t.jo
4 1/2 oh, 369750
:
tallad. M. Fuuseco
6'
¡1015316)
id 6 903 __
F
8'
03 86135 Aslurles 1.•.'50
62, 1 9 02 23 C Bar. E. 1 900 5% 57
90. 25 80 (75
hebra Cua ta
•
y
/93'
G a
67 25
Ulut (Drona
8725
-tu
1 807 1e 84 .
"
2.•
" 1004
84 '
I
Sucres
4 0/0 7175
5070
6025 15370 AMOrttliable 4% A 89'50
Mandara
74*
•
1 905
"
3..
"
1 998 4% 8150 84'
60.50 C0.65
8015 80:76
C.
82'
f et los. 1 Tramvs lb
..
1906 82
M.Z.A. A
5 el 92, 5g 9225
"
sois s .,. 86'15
"
.
Bons 6 tu (( 99'
8025
Lanai Ebre
Y c 90'
"
El 4 1/2 cf07750 77 35
1913 5% 8472
"'
1906 1. a
amasa
80'75 813'50
00/0
. 1/ 81375
•
l'arena Arco,
23
^
,
1 906 C
c
4%
"
102u 6 c/, 50'25 99.«
ngs 7215
96'25
n
E 90'
80'25
P
P
1 907 D
69.15 89(15 Aladas Barda. 3% 59'50
•
6 0/0 9135 9151
5% A C6'10 9595
79'59
4!
1910 E1
"
76'75
4
tu
/AGUA, GAS I ELETIIICITAT
E 4 1/2 92 n . .10 77'75
79'50
•
7 Uhu 101'
l•
^
B 95 75 95' 60
.. 1912 B
"
•
l''
79'25
5,7
Reg. del Ebre 4 U, u Es '
•
6725
5,1 6710
Catalana u
78.
.
" ti 95'75
.1. 1932 E
.
5 o'3 65' 50
''
O
,.D
75'50
F'. d'Obres 41/5 c,.; 64.50
C191 ,i(l'25 10125
81
932C
9180
"
.
1
.
g.
1912F
69;:i
38'75
74'50
'3 0015
"
"
• 5 0/0 03 75
h
pf.
5
0/0
^
" E 9375
97
X. 1913 ß
"
6..
91.4.2 ab Catal. (1.-E. D 4 1/t 76 '
79'50 7975
C. Cot. I Aut. 5 0I0 82
"
E pf. A 0/0 83'
1.
. 4, 95'62
ß3.
»
'••
5..
1916 B
"
E 4 , / 275'25
79'1.0
Unte Vidriera 5 l/ O e» ,
0773 67 ' 33
Barcelonesa
120,
"
.
1 917 B
1027
A
1
72
95'60
Eran.
1864
2
la
7325
%
"
F
4
1
/4
543
'
79'25 79'50
siemena.5 0/0 13,
.
83'
100
51elalurg.
Ebre
•
"
B
,3,59
95'50
' ..
1918 O
^
1878 2 1 /2 % 5P 25
G 6 0/6 rs.
"
7350 T9'25 1
93' 50 tiarbS. Ber git 4 12
66 '
5
/
1.a Electrtcliat Sub 03'
" C V.'" 9G•50 inrerte( 2 1/4 % 52'50 54'2
..• 1919 B
79'50 79'75
cona Na121 5 0/0 04'
5210
" Bou "," 0573
Forces Motriuß
w
»
1990 ß
,, 1) 91
Heus-ROcla 2 1/ 4% 4715
AluM. 13C19 O 5 11/1)
79'75
.
" . Boris G 0 ,11 100.
96'35
o
E
••
1921
060
Lie/
4.
1441
99'35 sets
6623
" • - 11 5 0/0 8.,} es .
A. 1 Orse118 A 7 0/0 190'
•
P
iv
,
rIZablple 1899
Ore nses flx
3 % 62 . 7 3
s
Eile
.
•
5
u/0
an
"
'
1:1
7
030
ltG'
Conel.
E/envigue/4
92.50
96.5°
86.5°
O ' Tres
1 92 4 A 102'1..,•102'15 ()remes
"
1 907
var. 36'75 37'
.
96'75
: 6 0/0 57'
. ' G"
97'
"
AtT7030
94'
Mg.,
Barna
O
127(50
p
1913
al
"
°''
Lacere»
69'
EA W2
5ç1
88'
"
130115
6
53
U 93 75 93'75 Cono. i pa!.
n 6 u ur 93- 10 93 50
•
dferldes 2910110 101'65
"P. "
.>
Pons Reforma
"
83'
72_
E. del Cinca. 5 031 ,519
1.3. O. P. (un: 5 '3/4 55'
C. H. A. Erect. A 244
,,
E 10170 10170
258'
•
variable 34'76 3420
"
- 6 0/ 0 9225
., 4 3/4 131
"
e 242* 258'
ao
O. 1 923 A 11010
t'as„c Asturianaa 1.. 951
E b de Obre 5 ti/u
75
St.
0
de
Rece
e
u/u
14.50
C. Fluir Electric Ir IN.
PORT
33 %D'e 100 60
"
.
"
2.• 96'
83•50 c. c. Carbona 6' 03 u 105'
S. P. F. MOL 6 6/11 14'
C
Poet de Barcelona
8650' 86
Olot Clrona
4 4.2 66'
"
Bous 7 0/9 8975 17
P
1.11.te5 tfaralet 6 6/0 73'
o se
Iticsoi
.
" g enu
5Ç 85'
8..E. C. Eict, 6 11/11 0170 8175 Mines del Rif 6 o,ii 85'
•
Cerilla
93'
Mutable
5 41: 79'75
li A. Elect, 5 6/0 5115 14125
"
4 0 r 0 90 '
•
GLIOn-Musel 96'
I
,er,irlelar19
4 77,. 37'75 67-75
ti U/1 , 1111i
1 Eran. 2815. 7 030 98'50 seso
Emprest11 1 91 1
"
1920
C. C , Comunal

1923

MERCAT

Monedes or AltOr111 125.
.181101 128'31
"O
Unge: 124'51
¡febles 12431
•
1r80ce3124'54
O
Illures 3150
•
donar. 845

401'
07125 271 50

emes . .

252500
7190
137
8 095
'29125

OBLIGACIONS FEDEOCADDIS

OE

01 MADRID
Limases .

lIPIS
3771
51.65
.
U141
.
827
d'ea%
.. 0215
C.C13e2-310nra04.

BORSA TARDA

DIA 24 DE .MAIG DE

.6
.

Divendres 25 de maig de 19,3

COMERÇ

1

•

IRISES ESTRIC

•

0E3 Alt 11103¡ Tase
Al, P.511 TI flI'
Non, .
• •
72•31 73'35 73101 7315
Tranca
Atarante . • • • 73'05 73'CS 72- 90 72'95 73'15 7113 7310 73'10
sulas011
. . •
• 58'70 5980 59 .48 59 61 59'13
Ilelauea
5911
(1 reflec „
1770 Vf'80 17 1 78 1711 1700
'Ates
1790
Celguer
as
.
. 51'
5125 5315a?5
ev
, 3 .... 68135
Indlara
63'85
Marca .

..tratt PUBLICITÄT'

Impottants estocs en existencia a preus molt reduits

•
•

1ateili1lemozzaz11111111111.111amaa

Agencies a

Delegacions

a

Girona i Mataró
Palamós i La Bisbal

Compra I venda de valors al comptat I evacue:dé« d'ora'
de Borsa. — rlegociació 1 oobranea de cupons I titele
amortitzats. — Custòdia de valors en dipòsit 1 en comp.'
te corren!. — Prästocs i aperturas de arada en coMPle
corren!. — Compra I venda de bitllets 1 monedas estroO er s. — Descom p tes, — Accoptacions. — Domiciliados
crédito a les prInalpals places del món. —
— caro'
dres telogreflques. — Assegurances de
de oran.

PUBLICITAT

poRIENT

EL

SOCIALISME

-o .-

[

ttitto".a

sIiI

¡is Irehalls por millar h
rilplon

Preparalius

dhloNlics uncs
1 militan' do

lumia
-•

situació continua
terbola.
grecs fan constants
• de la delegació Sean. de les e•tenseqüencies
ei.trnantent perlIon.• en t del candicte
-Hayas.
. • -Continuen m'ab ac..zions.
at el general Peeet Ismet-paixa.
eerevistat ir.:5-3 els
eezera ha tramès un
:-•eaciö turca en el
t2
censidera insutiproposada
.evui ha arribat a
=enyor Romanos,
conferenVenizelos
tistä tot sctC,:•a.-}Iaa as.

que Grecia
ezeminades a
leecislày ia, en
l'eventual reja Tracia.Ti- ROL- ES A TR.ACIA
PRENEN SERIO.5 i'REVENINTCAS OUE. P.SCLAi05 -1- 1I-UfATS GRE•-.JURQUES
_5. - De Censtantinoble
rar sn contingent de
eva a 7,e00
, Erstes

dies

entreren
ir tEen
da s'assegura que la
molt
ttinoble
es prenen sertoses
= rtendecs secan
•
_ Consta:Irise°.
t

Hamburg, 24.-La comunitat internacional del treball del partit socialista, segun "La Internacional de
Viena", ha decida, a proposta del senyor Adler i per 99 vots contra sis,
que en el cas que la Internacional
socialista del treball quedi fundada i
en el de ,que la segona internacional
pronuncii la seva dissolució, les funcions de la Internacional de Viena es
declaren terminades i aixi mateix sigui dissolta resrnentada Internadonal.-Havas.
EL VERITABLE COMUNISME
Hamburg, 24.-Al Congrés socialista internacional el rus Abramovitx
pronuncià un discurs acusara el règnu soviètic de despotisme i pintara
arr quadro tètric de la situació económica de Rússia.
Abramovito afirmà rtkie el pretès
regim comunista deis Soviets va eseat
rapidanient reemplaçat per un regir/
capitalista democntic.-Havas.
Hamburg, 24.-La Ho ya Internacional prendrà el 11(M1 d'Internacional
Socialista de Treballadors.-1-layas.
PODOVANI I ELS SEUS FORAGITATS DEL FEIXISME
Roma, 24. - E1 Consell executiu del
partit feixista, sota la presidencia de
Mussolini, ha decidit l'expulsió del
comandara Pcdovani i dels seus partidaris. Podovani era cap deis feixistes de la Campania.-Havas.
LA COMISSIO DE REPARA.
CIONS I HONGRIA
París. 24.-La Comissió de reparacions ha adoptat els acords següents:
Primer: No oposar-se a les peticiaras d'Hongria encaminades a suspendre temporaiment els privilegis
relatius a determinades rendes hongareses, que constitueixen la garantia
dels emprèstits.
Segon: Trametre immediatament
una missiú encarregada d'examinar
i estudiar ractual situació económico-financiera d'Hongria.
Tercer: Insistir prop d'Hm/vio
perque t'ad efectives les carregues i
els gravamens imposats pel tractat i
que exectzti degudanant les altres
disposicions del tractat que no constitueixen carregues financieres.-1-1avas.
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ELS EE. ULT. I LES BEGUDES
BORD DELS VAIXELLS ES-1
TRA NGER S
'Washington, 24,Sembla
que les autoritats abandonen
ja l'esperanea de conciliar les
ja
decisions del Tribunal Suprem
reepecte de les begudes a bord
dels vaixells .estrangers.-11ae e.•
EL TERRIBLE INCENDI DE MEXICALI
Mexicali (Nova CaIifùmnia, 24.han etat retirms catorze cadivers
(l'entre
renca del terrible incendi
que ha devastat aqusta població.
Han queda: dcstruides quatre cases
rnir5.-}lavas

ELS BANDITS DE XANTUNG.
L'.1.SSUMPTE UN ES RESOL
Pequín, 2 - Malgrat eis
esforços fets pel cos diptornäs
Ce aereditat a la Xina, i no oho
tant gestions comminatemies -tetes prop del °o y era de
Pequin, no s'ha pogut assolir
cal; resultat en l'arranjament
de l'incident esdevingut en el
tren ac Shanglini a Pequín.
Els Landolers tenen encara
srgrestat quinze europeus.
Les autorilats locels as mestren rflvidides sobre les mesue
reo que cal adoptar per rosca,
tar-l ) s.
El (aovare sembla impotent
en l'araajament d'aqueixa qües
lid.

EL CON- GRES INTERNACIONAL
D'AGRICULTL'RA DE PARIS
París, 24.--A istitirson cessió celebrrrta pnl Ceugeès internacleaal d'Aericaliera, ha presentid el de.legat espercal senyor Onintanilla, cts nom seu
i deis senyors don Relmen Ifeerero
Jesús Navarro, lle estudi saltee
lieee t, -f. ("l'a; tcri-rees 1 la seva inCe •-• erlit en el . 1 ,-enrotllement del coaII! vestornte d'Eza dor:t l'..ctura (reina cenninleacIA se'eea CI deseneeillamert sle le; Assoriacinns agrleoles a
Espanya.
A le Secei4 de Viticultura, el set/
viec-president, don Nieolau García de
los Stictotie t , döt0u leetura d'un informe sra 1-2. , re el Conveni de Medrid.
El tlIegat frenclls senyor Lese insistí e "dere l ' friler.; que ofereixenu per a
Esitneea 1,5 enonleneidi,s "denernInatics, d'erigen",
A 17 Te (le SilViCUltUra ‚'Iran caemies( diversos infra-mes sobre els hoscas i le guerra.
Ass:51i a equeeta reunió el senyor
Del rempo. inspectelr general dal
ristrri si , Poniente-Hayas.
LES OPERACIONSt AL MARROC

FRANCES
Rabat', - L'aViacid francesa tth harnbardejat energlea,
re2iit el MassIs de Tichouk, el
qaal constitticia: principal da lä . 41.Uals ppeacions.
--.11avaa,

_ ..1Divtindres 25

Alá de mara almilla'

comullil reioluCi011ild

mn1me111

il

Els comoisles s'apodere n do la preiectllr dcfic':soskirchou

divers ciulats

Notrosos mors i ionìls2

Eh lidors y oluo proclamar la roufilica obra do la Hit

Dortmund, 24: Segontririformes ds • procedència alemanya, la vaga s'estén. Els comonistes penetraren ahir, a Maltees fàbriques 1 tallers, obligant
a suspendre el treball.
Dels diversos incidents que
han esdevingut han resultat 2.1
ferits, i es diu que també hi ha

alguns morts.
Bochum, 2 4.-La vaga s'estén a tot eadistriete de Machote,
i el moviment ha arribat ja a
altres tres mines.-Havas.
UNA: CASERNA ATACADA: '

30 FERITS
Dorthund, 24.-Els vaguistes
Ian atacat una caserna de podele, resultant cinc polioles fea
rits i 2 5 obrero-Hayas.
DOS MORTS I 20 FERITS
Genselkirshen, 24. - Slan
registrat sagnants' topades entre les centúries comunistes i
els manifestants, havent resultat das morts i una vintena de
ferits.-Havas.
L'ORIGEN DE LA VAGA

Dusseldorf, 24.-Per mes que
diguin els diaris nacionalistes,
la vaga actual, ocasionada . per
l'escassesa de sous, no l'oren
els comunistes sind el; socialistes reajoritaris els •que la
plantejaren, bi be després
aquello prenguerert la direcció
del moviment.
Els liders comunistes és cert
que creuen que no tardaeä en
proclamar-se la República obre
ro a la Mur, pera per ara nu lit
ha aaariencies que la vaga are
ribi u ésser general.-Havaa.

panyats de Ilurs caps de Gabinet. *11A mès a mes de la marxa de l'ocupa:
Ció de la Ruhr, de rextracciú de combustible i de la repressió deis actes de
sabotatge, els ministres s'ocuparan de
fassumpre de les reparacions.
Ambdós Geverns redactaran en Ult
ducumcuit Conlú el conjunt de les reivindicacions franceses i belgues que
taran prevaldre davant d'Aleinanya
davant dels aliats.-Rdio.
EL GOVERN ALEMANI EA
OFERIMEZUS, A IUGOESLAVIA
Berlin, 25.-El Gov2rn alemany ha ofert a Iugoslàvia liuraments immediats en especie
a compre d o les reparacions.
El (le y era iugoslau, per lemas
politiquee, ha reservat Itt sera
resposta.--Radio.
N EGO CIACIONS DIPLOMAT1QUES ENTRE ANGLATEBRA -1

ALEMANYA SOBRE LA 'et.OVA
REPARACOXS
OFERT.Londres, 2.1.-Han tingut Roe impartants entrevistes diploman/mes entre
re• mbaixador d'Alemanya a Londres i
el inMietre Estraagers i entre
ratnI5aixeder , i2 la Gran Bretanya a
Berlin i el (Te:era alernany.
Aquestes riet teiacians ha s i versa t so..
bre la nova o;erta de reparacions que
ha de fe:' .AI•mze5 ya i s'espera a
darrers cracear512. setmana.-Radio.
AVUI ES REUNIR.' LA COMI5510 AI.E.MA:T.A
D'ESIIiIiNAP LES CAUSES,
DE LA DAVALL.AD.1 DEL :11ARC
e5 rautin al
Reizl,•• • . •
llenada er
ir:' les cen.

L'ENTREVISTA FRANCO-BEI.-,
GA DEL DI1231ENCE
:París, tingut emif 'macla la noticia que els seayo:
Theunis i Jalar s'avislaree andi
el president del onsell seny,r.
Poincaré, el prIxim diumetiee.
-Hayas.
Brusel.les, 24, - Segoos 'La
Derniére ll eur e ", als aireeis pajílics hi ha la creença que ladgua i Franca comunicaran ais
:Wats Ilurs reivindieaciom.,

quan Alemanya hagi dirigit
tots els aliats la no y a nota.Havas.
Dusseldorf, 24.-Els comunistes
Gelsenkirchen iban aparat sle la prefectura, manifestant que s'id mamindran forts i que des d'aque:t il -sos.
tablira el rgint comunista u to v a l'Alernanya.
S'espera una enèrgica interveneiil de

policia.-Patilio.
I.ES MANIOBRES BOLXEVISTES
A LA Rtilllt
Dortmund, 24.-L'Asseeineia g e :ninaires alensanys, el Sindical ile
res cristians, les Associatiinne olreres
de les Miel/pies i eta nbreers JKOID,
ros han fet una celda als obrers de la
Robe. ilenuneiant el treban
il,soreanitzacia emprès pels eneissarts
rURROR, que teredeix a destruir la euiiat del front dels minaires, ano/Temen
Ilavas.
la }libertar dels trebeiladors.
LES VAGUES I L'ATUR FORCOS

,S'AIENACA AmB JA YAGA
GENERAL
Dasseldore 24. - Aetualrnent sPn
aprosimadament uns 00,000 els vaguistes ferroviaris, al, quals cal ntegir
SfYila olerers en aten fore,Ps.
A les fabriques rail, d'Hernie, els
Aletea han parat en el trehall per
solidaritat asir, els rompanys eran ros
establiments.
A Foesen s'Ira celebrat non veuniP
l'aire Ilinre, a la quid han assist,t
0,5910 olimrs, tritetant - se duna vana
amoral prömiona. d'aeord ritsd,
ires, si DO S ' aCcOdoil 211D allZroraf

salad dennotats. Aquests nnements
sien del 00 per eent i endityrint CR
&Uta:tara un altre auttrnent eel 20 per
de

eco:d.-Radio.
EGO SABOTATCES A DUISTG5T.G

I DLISSELDaP.E
Dneselilorf, 24.---A t5srirlir 1 Dus5(11.,,r ii hagsuS ahir mAn Retes de saque infle, prenent - se, en 'debut
el'aine), per les auteritats d'emigre-ele-e,
hatnige

corresponents mesuren •.le
llavas.

les

UN SAROTEJAD011 ALEMANT
EXECCTAT
Dussoldore 24. - Aenest matf ha
estat executat el sabotejador niemany
i•lelileettter, condemnat a mere Ita
AMBDOS GOVERNS REDACTARAN EN UN DOCUMENT COMU
CONJUNT DE LLURS REIVINDICACIONS
Bruseces, 21.-El cap del Goma,
scuyor Theunis, i el ministre d'Aiers
Estrangers, sea»: Jaspart, ira a Patio cl diumenge, no a lit tarda celebraran una entrevista amli M Poincare, entrevista que probablement es re•
tire:din cl
Els ministres befgees aniran acera,
a. • ,

[La Cambra Francesa
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Paz-so 2 i.-Canthrn dele Di.,
pulats.-En discutir-se el pro,i e He etniet'SSil', ile credits
do s tintla a cobric le, deslieses
orig:Inaries per l'ocupacid da In
Il inlarvé. el nreaiileill del
Coneeil per contestar ti divereus
oradors.
Comenea el senyor Poineare
Si ogian!, el diseurs pl./mune
ciit 5 11 51 155 dalia'a la Catolira el
is enyor pre,:iilen L pie
fou de la tionilssiú de Reparacions.
Despres el president del Con _
Seil explic it coto s'inspire ;da
s e ntiments conciliador, per tal
011e Franea aerepl i restal
paeaments reatilzar per Alemanya en concepte do repara-.
eirms, que (medir redactar a la
Conferencia de Londres.
L'aeceplar aquest ostra re-,
preeenf a par Franca un gran
pui:c en ell soiriren
minves importarais iris nostres

drets.

deliberat propbsit, ja que .slia
arranjat perfectament per passar-se sense el carbó de la
Ruhr, que . fins aleshores haVia
assegurat que li ara indispenseble en absolut.
L'oeupacia de la Ruhr, que
Franfut i Bélgica han hagut de
realitzar per si soles, hauria es
tat de desitjar que s'hagués
porta t a cap per toles els atliats.
El senyoe Poinearé pronuncia frases da gratitud per als

tieleuea i italiatis i rendeis
tribut a la corii•;,,t i benevolema del senyor Donar Lass'.
beeprés salude ami) paraules
cord:ras, l'esdeveniment al . pudel del sJnyor Stanley Baildwin,
inemere, que, diu, d'em GOVPH1
TIC imites proves d'amistat ens
di:petisa!.

re....reeat - afegeix - peri)
el'ar il ue :tres ieet e ty ö.'s de benvolences i corlesin, que al terreby;
particular ens donit Anglaterra,
el Govern de In Gran Bretanya
donil orasid rs Alemanya per

ereurc• que s • havia produït, Si
ro teta etipt raen , rdmenys una
desunid el`ro ele alials, i
s'apressä a eselar,
aquesta desunid
peeelar
unit,,-,eisr n e.
os :e'ae:,it.lo, posat Anglaterdels nitres aliats en
de la Ruin. , ni crs
ni eis funcionaris,
,n 1 .J
n; ets eM . ers alemanys slaue
miro e2e......1t. a la reesibteneta.
‚e t a.: 5 Ang:steera de laces,', ernrran^,a i Bélgica a!/11) rayr.ita
crganitzit a lacte Alesi::;:',;51-xi que ve anomenant, amb
2; que a nieed enganyen, la
passiva,
1.1 u:Vació de la Ruhr ens
'esa collaboraciA, constituzix
r.y. o Ir:?. inentida; ihatiria
ven
lit la collaboració d'aree5ta
eni5 les autoritals franceses
tr.ieee Si el GOVeril sie Berlin no
lieet t,e; lernt ordnet per impedir - ho.
i:ieutmccrs ecaerse-mts a Essen
y-ane e/ ele mantfe:t que no -podiem
coneette, nv•ie la bona eeoluntat dch dirrc r önt d'aeueltes fabriques.
veiè obligiela a la feces3,t' : : tradeptar DI5-5Pre, eneaminades a
eeerar el set/ altestimmt en cortó
C . 1: i asan en din, los (mina los
dels aiemanys, tenitn ja segures
st rs mil tones de combustible dEu-ies.
Haurem de reciíreer encara per un
q •laitt temps a restranger per 2.5.S0(tir-Do3 carb3, però la quantia ‚Iris
nostees abastitnents supera avui en dia
en Ir.13 retael; mili/5ms de C2!ItS de tones al constan quc fèiiim en 1912.
En e u (... tie es refereix al cole la situiacuss e ' :si millorant a diari i en tenins stificient per cobrir les madres
neressi,ats.
No (113 corra, dones. cap prensa i
porlem esperar amb paciència 1 traer/Milita: une Aiernanya es posi a la
rai',-Haves.
:
TOPADA D'UN vAIXELL ANCLES CONTRA UNES ROQUES
EL ("Ate rre, I LA TIIIPULACIO
et TORNAT EOLLS
I n rleat. 21.--El vaixell anglps
ton" Isa topat contra unes roques prop
ele ('rolo.
Quars un remoleador arrileit per ¡meditar d vaixell trole:e que el earelta 1
ta 5 ri5uulaci6 s'Irtvien tornat
_

ti

lii3g3 (le comullicacious El

prou 1oioi fihuica ; El

Govern crnia a Illos nutre

Londres, 24.-El delegat: rus
Krassin ha fet remesa a Lord
Curzon de la conteSta del seu
Gaveta'. Els Soviets esperen ar ribar a uh acord i proposen que
es termini immediatament un
Conveni concedint als ¡ingleses
el dret de pescar en aigües rusa
ses, esperant que una Contea
renda internacional dacideixi
sobre aixeL
Els Soviets es mostren dis,
posats a remetre indemnityaa
eiens per haver procedit a la
detencid 'relegada de dos súbdits anglesos. Rebutgen aeu
sacione que se'ls tan d'Ithver
infringit record comercial anglo-rus, proposant que es dise
euteixin aquestes acusacions.
En cas quo siguin aeeeptades
aquestes proposicions, Txitxea
rin entrara 2 n negociacions
amb els representants britanics. En les neves proposicions,
sembla que el Govern rus es
mostra disposat, tembe, a retirar les dues catees •signades
per WeinsteinL-Haras.

L'EFECTE DE LA NOTA RUSSA ALS CERGLES POLITICS
EL CONSELL DE MINISTRES
L'ESTUDIA
Londres, 24.-Als cercles poe
libes no se semi, -gorro satis
facciú pel contingut de la nota
russa contestriaiú a d'ultimétum
-La nota de Moscou esté reclal!ada ea termes d'una gran
eetalialitat i si 1),., s'II' fan nonibroces eoncebsions estudiades
detingutlannati, veu que no
donen cap salisfaeció a les pre-.
tensions eligieses.
El Govern /lo ha donal encara la aova impre.ssiú oficial sobre 21 rontinguL de la dita nota, pel ist .10 que pròpiament
el Govern no existeix encaro,
pera se sap que aquesta impeee
OS pessimista.
Avui s'lla reunit .el Consell
cle ministres i a Pe,smentada
reunid oua estudiat el eontingut de la nota russa. Sobre eo
qu 3 s t ita acordat es guarda una
gran reserva -Radio.

DIFERENTS COMENTABIS DE LA. PREMSA ANULEel.1 A LA NOTA BUSSA MEN'TRE EL "MOIIN1NG POST" I.A
QUALIFICA D'INSOLENT, ALTRES PERIODICS LA CONSIDEREN LA "IGIANCA D'OLIELlI

vera que desearla definitivament launenaea d'una ruptura.
Acinesia taniN l'opini( del
"Daily Expr'e'ss" i de la "Vt'estminster Gazette", els erais po-

sen de relleit rls esforens eoneiliants 015 SOVie;.-1-111,1io.
LA PREMSA ANCLESA
FEM.
aTrA DE LA DEt'ISlo DE LORD
cUltZON DE CONTINUAR. EXERCINT LES SEVES rUNCIONS EN
EL. NOU GAIliNET
Londres. 24.-La Fremen es felicita de la deeisia sie lorel Curzon de conlinear desempenyant les seres fan.

tasca el'alletuterir al primer ministre
d'una part de In seva elerrega a la

cambra dels Comuns.-Iladio.
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Gran assod en c u reates
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esclati una yaga

general
- o- 1.
Brussetles, 24.-El nandiri dé
guistes a Bélgica del ram de comunl.
canoas puja a 2o,o00.
Sembla que el Govern no cridar
les qualre noves reserves militara per..
que substitueixin els ferroviaria. DO
no reiotegrar-se aquests al trebali, se.
ran considerats cont a renuncianta
la seva ocupació.-Havas.
t
Brusselles,
vaguistes ferro.1
viaris de tot el pi.; sán uns
Cont que s'lla acabat el termini per
reprendre el treball, els que no ho Isazat
fet es consideren acomiadats.
S'assegura que es declaran la vagail
general molt aviat.-Radio,

i p s retacks hl/o-higos
puO d ista iloti
A la `licite Genérale", el sei''s
!!yOr 1/ 1`. '07 - C,01.1S:11, Clifin oper,.,.
tunante« l'ateneid sobeo el pro.
Iderna de les relacions hotanao-t
belgues i de la revisiú de! trae °
lat de 1839. DespreS d'haver res
suma les negociacions de 0191920, l'autor fa una crítica 'non
viva del projecte de tractat re*
sultant d'aquestes negociacions
eepesa les gratis líeles d'una
Foluoi n3 que consistiria a con-,
fiar le gestió del Bas-Eseaut at
una companyia, que exerciria
-obre el riu i sobre les eeves
Iteres Uds els dreis i poders dels'
Estate riberenys i el capital de
qual es repartiria entre Bélgica, Holanda i Suissa.
L'autor declara des d'un princi
P 1 que l'aspect e politic del problema depassa la so y a competéneia i eran poder subordinarlo a l'as p ecte econbmic que Ii Inieresse mes pa p i hilare-mea Això
pot ser és erroni segcms la "Libre Belgique" rar tota templot, j et% de solucid que ge n'inspiri
frecassarit per endavant. La red
do molt simple: •al problema holanda-belga és essencialment
comiden per l'oposieid dels in_
teressoe entiendes de Bélgica.
Fer ahslraceid dels primero per
prenrupar-se acunes do la satiatare«, dolo darrers , no es Vas
reschlre el problema sitió supri-

mir-lo.
La f n.01-eula d'aquesta cotona_
Londres, 2-1.-La Premsa conyia, organismo autònom que
menta de ciirerent manera la
exereiria sobre el Bas-Escaut
nota russa. El -Morning Post"
Iots els poders do decissiú i
la qualifica d'insolent.
xecucid que implica la gestió
El "Times" censura- severatic! riu, eempresos els gratis trement els metodes bol-amistes 1 I halls, la
fou proposada a l'époinsisleix perqta2 Coleen' exica de les converses de 1919. Segiaixi que hloseou. se sotmeri
gurament que assicaat en la reper (2i:duplo!. a les exigencies
,
partid.", del cepitai social sis
Lord Curzon.
doizenes parts a Baleica, dues a
El "Daily News" veu en la
Shissa i quatre a Holanda no
nota
Moscou la Manea

sident.
I.a "Westminater Gazette" din: "Es
una VieDkaa por a la seecití I.69 er.
trelna del conscrvadurisme do
Mr. Baldwin. Si els extremistes obtenen d'ell el que esperen, anem cap a
nn período de reaccht a l'interior i a
l'estranger.
El "Time5" din que lord Careen tè
aret a totes les simpaties, lea quals
se li haurien escatimas si knut-,
n, conservar el sea Roe sota la direccia del uva primer ministre. El (losrm 15 neeessitat d'estar reforeat per
bornes als emita pueril confiar-re la

Dreal.

Es tul pe

VERA"

eions en el ministeri Ealelwin, per la
rae, ele ene?... Imuria llapa il'(-,ser pre-

MilDa

110988 quintes do l'II

cop consiligi
-O--

clan,. El "Daily Nesvs" escriu: "Hanria ostia nideari a la sevn Burga i
distingida carnea si lord Currein ;eh,
nesat a emairmar les ROYOs fin,

laMeeraRinaMIS.0n.7,-IRRe

Ara he, Alernanya, no sola,
mera no ens reste agraïda per
mines!, saerifici fet a favor Set!,
sine, que pial contraer no ha fet
ni el rruI s pelit esto l' per romplir andi vis .91el/5 terminan! s

eomprotnisos.
No ha pagat el Reich res o
quivi he POS de co que dovia ni
ha traelat do reformar el sed'
Pressupost. sinlí que amb el desordre portal. a la seva hisenda
i la seva 'fresoreria i les enormes despeera a tiple slial filtrar,
especialment per a Ubres mitifiques, 11;1 destruir. lora possi_
bililat d'aeonsegair emprestits
intcritacionals.
El senyor Poincare, apleuclit
oto eis escons, a ext3CpCi55
dels de l'extrema esquerra, deetara:
Franc a. no podio cnnsentir en
minesta morateria de tres anys
que soilicitava • el Ca y era del
puix sabia molt que. a
Alemanya s'estaven cl.• zmart cada dia mes i Inés armes i ¡Ha1 eri91 do guerra, i (pie corra a
conseqüencia la ixò, tn. terminar aquest termini de tres anys,
els Miela sil atirreu esnmeat davant d'una mala voluntat, tués
gran encara que mal, per part
d'Alenranye.
I.'neupaelA da la Iluhr ha posat de nmeitest que els maneaMent eIS gire va incdreer el Feorete n dol Reieh en el coma p11
solemne deis setts emepromison, no foren desudes a
impuseibilltat'materlaL Sind'a

[a iota dols SoYiets 110 83113i3
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ELS TREBALLS DE CONSTRUCC10 DEL NOU GABINET
BALWIN e
Londres. ab.-Se sap a darrera hora
que no hi haurà canvis notables en el
nou Govern.
Els mareixes ministres del Gabinet
de Borrar Law continuaran en el Gra-

s'avanearia tampoc gaire. Tota
oombinacid d'aquest género que
expropja la sobirania local de
lees seves habituals prerrogatie
ves a benefiei d'un sindica t internaiiional. toparla amb Popo,
s 1 clau devidida d'Holanda.
El m'o/cele de tractat botanilo-larlga de 1920 no es perfet.
No hn dona: satisfaeid a lotes
l o s aspiracians behrues però cal
esperar quo algun millorament
introduit. Tingni perb
han, PIb eittopt.o CRII , no 49 possl1de de neg,,e‘iar SOTISO pendre cua del pura de s'isla del seu con[rail ist

Baldwin deserimenyan les funcions de
canceller altrament de la presidencia
del Consell fIns que hagin estat aprovats els pressupostos a la Cambra deis
Comuns.
quas; bé segur que Robert Ce.
dl sera comenat canceller de Laceaster; aquest arree es una sinecura, pere
oerrnet al que el td aseares a la Cambra dels Cqrnuns en el baac del Gove cli,

D'aquesta manera el Govern es Alirio reforçat per Cecil en les seves probables Iluites centra l'oposicid.-Ra.
dio.
LoRD ROBERT CEOIL I Alli.
c lIAMBERLAIN ENTRARAN EN
OOVERN
SIR ROBERT BORNE: IIEFITSA
Londres, 1.4.-Loril Robert Ceoll entratet a formar part del non Mialltteri. presida per ?saetee Italdwin.
S'etniila que a Chaniberlain gil no.
tunet ministre de rillatICDR.
En un intima que ha prounelat sir
Roben 'Terne ha deelarat que no ar.
ceotaria eao partielpacld on el nou
minister1.-Baras.

PER REDUCCIO DEI.S DEUTES
Parls, Matin" es preatteta
si Mr. Stänky Baidn in, el val ha negociat ;n'ab els Estats Unita el pagament del deute brithnic, está disposat
L'ainentat •seiryor no ha ceakstat 'elf- a facilitar per a Franca la dIsruinuciú del deute si Consentin en una moesta, per. tal com no sap si lea seves
oeupáciens ectnerclnIs Ii deixarien difituci6 del percentatge per a Béltempe. sufitient per onpar-se de la .18/... gica, la qual, per no tenir deutes: interaliate, na ha d'isstr. ylctima dataesa
red9ed6.-gad;E:u . el tal que I-Iotee, no.. avemti,
•

vera de Bel:ladre
S'cxeresix precié ultra cegada sobre hl. Robert }terne per ;al que necapti el Roe de caneen« ile l'Echiquirr.
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ATALLINYA

La vaga deis transports

tions econbmi queS llnicament,
resulta en absoltit incomprensible que una mera discussió.
d'horari. un conliat o una ditem'ï'riCit 1051501 entre obrera I
patrons plantejada en una famenge celebraran un apat als saetal motiu la tercera espina que les
I
carrera eón de 280 a 280, peral) va contestar que solament ha- brica o taller aria) caracter parLs s:ITCACIO EN El, DIA
lans del Casal Catala, al qual br esisI dites eleccions propoprcisnaren al cor
que en les cireumstaneles ae- via assistit a una refinió cele- I Mulata pugui esser base d'una L es elisopg(igs
d'En Cambó. Les altres dues finen tiran nombroses reprearaptacicas.
tuals.solament comptava amb 2 2. brada a Capitania on se li va pandit tachó nu ja de rama .ainh
»ir (*entuma essent la
— Després de Ilarga penosa maels triomis «En Sala i d'En I'ouri porque aquests poguessin
preguntar ei tenia dificultats aquell relacion als , Sitió lambe 1
la ...pom p o de la vaga.
laltia, dilluns, a la tarda, morí a Vesurtir
sollicitava
de
les
autoriper
al
proveiment
de
les
Cases
m ala. dal Port van treII erg io publica u En Duran i biliosa "i".
En Trias , a qui es donava el din- dat de aa anys, el retador socialista
tats la forca armada neeessa:
de Beneficencia de la Manco- 0111 s del primer, fins a arribar .
En Joan Serra i Vilalta.
,,„11a:r 91i ilaaearregadors.
Si deacabdellant-se la politica re- manga al raspee per elegit a Barcael 1
munitat,
a
la
qua]
pregunta
ria.
El
tlip
de
la
guardia
a
un
„Inc
.paitsi
total,
i
en
is rol segueix en
Dintre el camp de l'obrerisme local
lona, d'un forat Ii sortiren uns vota
gionalista en terna: llerdatane; cense
aanse
cap
rt.
querhurnt
dr
pan
rPspongué
que
en
euIdaria
d'alp
iT I,N1 del mal eix pon_
fent-aa lambe
era el millor, dotat d'un ciar coneiuna direcció anaviv tnalament. en no- contraris que h feren perdre
o
almenys
ces
es'
paisSessin
mera,
va
Aliviar
la
l'urea
conxt.
.
)
sempre
•
'tau,
sigui
liad
Prenisa amb
i, amant de la instrucció, guiananspel'
vinguda a les quadres ami/ l'ormossoa d'esquadra a la seis toleri la paralitzacid dala ser_ menar-se arbitre d'aquella a En Lluis I per 22.5 sois, aconseguint amb aixO la xement
ala, ruin els dies
ra la clase obrera pels viaranys del
Unió Menirquica Nacional el trforni
Duran i Ventosa, es posä pitjor.
'
diapoeirita Creu el senyor Puig ble.
tire de cuatudiar els carros, paseu imillorament. Fria templ que era
.sisrairs.
Abans nr, hi hacia qui cures d'a- de tres candidats, contra la vietOria
que. 'Portant els carros un reró ele 19 carreteras que van acmde la ereixon exL'amenaea
r000lhr escombra rEduard Auneis, pertanyent en
president del Centre Ohres. Era tamba
de
les
peticiona
que
vrnien
del
país
.
landre
.
tol
que
digui
"Beneficenciadir-bi
—
en
Roe
de
22
que
halonsió deis conflictos en :obliga! altra
,
cros amb guliraa enamorat de lee idealitats da reregada a la Liiza.
aquell
temps
i
dels
abnegats
qua
s'havien
posat
al
Mancomunitar,.
que
no
ha
de
,
a
solucionar-los
dit
PI
senyor
Mim
nes--van
• aiat.
o pos - mtma. , ,
per En Dtltan i Ven- dempció catalana. Dintrc l'Ajuntareent
L'exit
assolit
lapidan-wat.
conslitimix
una
costat
deis
candidats
nacionalistas:
p
ll
no
diabla
res.
ja
qua
negar-se
a
sortir
a
tr.Mallar.
p
assar
:c • • , II. ',rimares
conquerit un Ilse preatinnent.
tosa lingue un digne compiement en
del bon criteri dals elements en
1 ara que jutgi
forma de t'a/acot o moral que per atan. eamprenent-ho la Comiasió les•pleecions de senadora qua seguiren.
.iPut de plegar
Era 'presideat de la Comissio de Cultud'Acció Política de la Lliga Regionaque
ningú
pentsant
El
aenyor
Maynes
va
esmenallunya
-la
'liberta(
d'esperit.
i
fabrica teixit
ra i fartnava par( de la Cen t ral, GoDl creia segurament que podria fer
serveis la imparcialMa t neC P EStnia per lista encomanà a En Duran i Ventosa
t ai' la ilei de luncionaris
diii . interrompre. els
radonaaa-, Id
el que li sembles millar i que tenia a
vernació i altres d'especials.
la direcciei politica de la provincia
blias. Supciao que es reg arla a destinats a Gases Benèfiques. raauldri. la qiiestiú plantejadit.
Avin hauran tle
les 5iS de la tars. !jr.
la mi disposar de dues artes; mes no
lis recordat qua en altra ocala Id de vaguee, inaplicable di
Provee; le donad a s aquesta de Lleeda.
ne, i ir dones.
el sea enterrar/len/. Obria la
comptava amh la part del lleó que li
gaé
Ilcz
La
designació
potser
hauria
estat
va
transports
servei
de
sis el
aquaat ea:, C1'24: que I . AjuntaFoderacid del raconeixement
comitiva la Banda Municipal, ereexigiria Ea Riu. dret de posseir
1 L- ,'LltIlINADlIRS
organitzar-se al Palau de la
nlant le un contracta per a la
la personalita l. obrera tant en encartada si l'interessat llagues tingut
eutant composicions adequade s , —piames gran nombre de coippromissaris;
I 001111 van plegar
me ahctó a conviurr amb els eleGenepalitat, però fine el pre- el ceo aSOPel e individual, eurn
noteja pública. El que havia de
da
del clero i rlaspri'a, cl fi- retir, por.
hagué
de
conformar-se
amb
la
sitita.•,:s Lle la fabriea
ments politice que havia d'ordenar i
sent moment digué—no s'ha
ren' e I eny. ir 3laynós era ex no el enrame:11in. ja que fou la
quedant convinguda la candidatu- Ist per obrers i altrei awib Les
•
.1,` Matas. 12,1;
s'hagués estatjat alguna dies a les kmpensat ,91 això que dalles banpliaar IPS ViitlISUIPS 1 sancions
peiniera P n . orgamtzar las eo.
gaasas eran pariaaee pur ro7id e rs, i
••• 1;1 labrimi liaba des de la capital del Segrià, ja que ra dc l'Emili Ritt, En Josap Llari
da no és missid seva.
d'aquest contrarto i dir quines
is,lons usutxle s pPn SeetOPS i:1p anela, del 'arre!' de
obrers. laceares del dol de la irmiera molt demanar pretendre que pas- com a representant de la Lliga, En
aancions baria aplicat l'Ajunduirials per harmonitaar i„_
ACriaDS DEL TINENT D'AL• Ita seguia i'Ajuntamcni en corvara.
obrers tie la
sés el Montsec i s'endimoi s fin, tia- Josep Mateu, el qual triomfa,
disposimons
lactant i
t orresos obrare i patronals
CALDE
1
DELS
ALCALDES
DE
caran.aions dela
La eridória qua alai tot aquest desc'O ; divrrse
- • ',l ama 1 1;1 1 de la
restar el pas de Collegat). Figurars - advipt atan perque lic resli
av i ta„ el plantojanirnt del conB.11111 1 DEL DISTRICTE
Ca s nipanym; toles
cempaii obrers i republicans, cl..55r "El
se dirigir una política ilunyana des garell havia d'arribar fins al cel
eéraplort.
fl irtee, perü la freqüenria de les
muestendari,
dc la Lliga, per quant ni convotints
SEGÚN
d'un despatx de Barcelona, cal recelos vaguos quo
El moviment es demostra eailivr7gilrooies
.- han de vagar per
neixer que es quelcom innocent; i car-se elercions a diputats provincials naapais i una mimbrosa coma.va.
porten aparrIladas una paralitTIPunits el tinent d'alcalde del
i fina, ara jo no se que
L'acta fuu prescnziat per un g:oa
pel juny de 1551, als districtes de Seudialrietis II i ela: alcaldes de
zació mes o rarnys intensa en aun empes per circumstancies extrehita, fe! PPS pd. lliurar a la
Sera Cervera-Sols ena i Balaguer, es púhp,
mes fria una curta risita a Lleyda,
11011 aren ni bous
la 'vida del treball, no pul sub iamat d'aquasi conftete de les hann del mateix • distrielP, veient
canria novament el ¡roccdirnant i Ir
L'Ajuntament celebra sa:ssió de min I 'E a eorx-a ir 2e2 qui . les acluals circurnstandea
asc,rubrarirs.
sist ir i 41 , foros que el Co_ era rebut amh una mitja rialla que vemara evivataaatória. Aprovada l'aata.de
tactica eleewal,
la mona abur,.
han trat una aituaciú dificil % . ern iloni tina solito/4i legal, es- ha expressar: tu diguis el que vulguis,
Deis inform . s que hat'
En Ji p ar, M. Trias, en un anal a la se,s;.; paseada, el saneo; alcalde do...ira. iiins111
.
tablint vis 'Fribunals arbitral, que quan delhI fora , nosaltres farem
desprón oiie 1 han per a la salid públiva, arordaTarrega. ido sola:tunal promesa d a- na campla nJfic;a1 de 13 mort del reel que ens semblarh.
,t/11: n ;;`,
ren que tots els veïns diposia mb forpa obligatúria per a
aortit a perol] eacombra ries
nar sempre colma ¡'Imperi del; Riu i gider En Juan Serra, tenint un) molo
Desprès de les aleccione pastelletessin les escombraries als 1111S defiS111.
altere carros que els equipa' a
semita dc lloança per la tasca del 1.jadea del junt te talco, vingueren les la seva set/ autoritzada pur la repre'a d a "XP!S a'ha oree_
per nosaltrei arnh guipadies tia Ilers següents: Obrers i patrona. inrntre
sentac iah que havia tingni, fcia creure
e:» i per l'amor que pava en tetes
de dipurats provincials, obtenint la si.turnia habituada.
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— Es nota ja l'afluència de focastcai de Barcelona.
ible al representant del govrrii
El 20 de derembrc. els que pernoczació da free mil pr.ssetes . a j a famirflitat de
i jo Ilegire va preguntar al president de ha
•
El mercal d'aquesta setmana, amb
t s ra.
dala districtes
a Barcelona, prrque ho faei
tarem a Lleyda
lia de la viCtinte.
Ealtra M e liat El tribunal
Mancomunitat si baria tingu t .
— 1-lem paala ja fa dies de la funtot i cieazere's en dia festiu, no va
havia
arribar a aquest, si ho ereu
de Inuntanya en la
A la secei6 tercera • hi haaui
alguna intervenció en les gesel'apinio tallara.
clacI6 din pcleaM partit local adheait
sibilitat la nortnal eleceió, en) troba- • estar molt animal.
oporlú, e l nostro 'rritPri (le que
vista . paa corrupció, csaent , le S precestions que fan les autorilate pur
A una reunid celebrada a
a la pclítica (PAccid Catalana.
Per celebrar ele reaultats de
si es volen considerar els con- sudes absoltes i queda suspesa la cau- vem amI, la divertida novata: que el.
' a a i tänia ,
a la sulució del nresent ronel sen s -or 5laynes
En taram oportú donarem amples dea
filetes aMb tanta frequancia sa asscnyalada a la set.cii5 guarda, per marque.. d'Olèrdola sortia diputat, der- les Ultimes elecclons, els elernenta
a" ab," •
que els carros que surten Mete.
el vinent diai
Riu, clavant-se arah
(?)
susCitats a Barcelona Com quas manea de jurara,'"
441allaent ter ja !Ataja delta
sanyoryllrit j Cadafalcb
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/ LA PUBLICITAT

ll'ESNIITS
FUTBOL
lecen exhibiciá ei "Iiirmiughaul"
(VUIT A DOS)
El nombrós públic que assisti a
aquest tercer partit dels professionals contra l'Europa podé fer-se
carnee novament, no ja de la seva
immensa superioritat sobre els nostres jugadors, peró si del grandiós
doraini que tenen aquests anglesos
de la bala, ves que els permet fcr les
coses mes inversemblables i obtenir
ele "truca" mes editicants.
Ahir, com el partit de dilluns,
Texhibició anglesa fou un brodat.
Una filigrana continua, ensenyant
el que son capaços de fer conjuntaraent i individualment. Un veritable
encts, contrarrestar, peró, per la manca d'adversari que podes fer-los una
oposició digna, de manera que cl
seu brillant joc anés multiplicant-se
ens mostees encara airees primors i
mes coses noves.
Ahir marcaren vuit gols; nombre
exorbitant a simple vista i que, amb
tot, CO palesa encara prou be fins
on pot arribar . tot Ilur e g fore quan
estan guiats per un veritable interés
dc dertioserar la vàlua del seu joc
formidable.
En agucen encontre el factor 'individu 4 soSresorti tal vegada mes
que en-els anteriors. Es vejé una labor seniillament formidable del seu
avanteentre, que deixà meravellat, i
el qualaper si sol, usará set gola.
Els extrema seguiren essent els
gens apeis sobre els guata reposa
rnta la davantera i que li donen aquella elasticitat tan remarcable. Per
'aneó, amb tot i les condiciona de
ayeador nue té -En Bradford, pot
die-se une tests aquesta gola son consciencia de les ceetrades tan fines
i certcres -deis ales.
El mig centre cuidä tal volta més
de 'frenar" la concurrència que
de ice el joc brillant de dilluns. Pels
derenses ha ,estat aquesta llur millor
partida, al nostre entender.
Cada . exhibieic:, del Birmingham es
prestarla a mona comentaris, i es
que en agucen equip quasi tot esdevé
ocrfecte. La -clau" de tot aquest saber es naba- en la- gran col.locació,
oue reenta sempre impecable, i en
l'agilitat de tots els seas individus,
rense nblidar tampoc que el factor
"heme - es preponderant sobre de
enea/tres.
Hi ha. naturalment, altres careeteristiques que el fan quasi masseanta. per avui, als nostres
corn eón el gran domini de
joc; la rapidesa mental per sortir-se
dc qualsevol situació apurada; el cop
de viera que els permet mesurar
presente la talla del neu adversari;
la desconcertara assimilació a qualeevol estil o a qualsevol joc, amb el
cap, ras; alt, ilarg, curt, etc.
Tetes aquestes belles condicione,
ene solament podem trobar en un
ntiu.p de la primera Lliga, i, per
tant, COM a mestres, n'llern d'adrnetre Pura ensenyances. No sabem si
les deLBirmingham dcixaran rastre;
pela) tiisim la convicció que si aquesta meaa de visiten es prodigues su v int, encara que fos en detriment
eTaltres enuips sobre els (wats les
victóries son fieils, no hi ha dable
tue el MIL( I catalä doiraria un gran
_pes.
Aire) apart, els jugadors de l'Eucepa. en general, de:san-en impressionar-sa per l'alta categoria deis adversaris. Acnnseguiren, no obstan,
zeurntar-re dos gols emir vistosos,
obra de l'Olivella i Alegre.
Lo Sanxe, vers el final, sabé intensar , e1 seu jos tan fi r pràctic, fent
que millares molt l'actuació curopeistaa A la segona part llague eIéseer substituit Garrobé (per cert que
en baria par estat gatee brillan), la
„aal casa, evidesament, aiebli encara
emita els locals. Amb tot, el vuité gol

Lt Beial Mole Club de Cataa a eirree del qual corre
de/ Gran Pro mi
d'Alk2...ucicl-!s, 111 'froten Armangu•, yue iloc el dia 3 (le
eany, pmsga aîa anunciantS de
les "Vmlies" da tribunes enviin
,• 1 rn
aviat possible, si no ho
g nu) fet a , els crigine.ls dei seu
lent constar, a l'ensdns,. que enguany oón les ";a)les"
r2eurs oficial ele
st opaganda'ad(mtat, ja que el
)bo'lttl', Molo Club d c ilatalune
me e dita programa oficial de
. • ,,mentada carrera.
sacrsca^
(221:11a111i
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organitzada pel
F, Ci

Barcelona

dies 26 i 27

Camp de Les Corts
a dos quarts de cinc
de la tarda

fou entrat sense oposició del portee,
qual volgué ami protestar del desconcert deis seus defenses. Aquesta
actitud la trobärem ben poc agradosa.
L'Europa, potser que económicameta no ha pes fet un bon negoci,
peró pot, en canvi, sentir-se satisfer
d'haver proporcionan als nostres
amateurs tres gratis joruades de futbol que diffcilmerit es borraran de
la memöria.
DE

Cous o1eijei I111T derilla 188 Coissiolls
Sed

FORA

TARREGA
Ha transcorregut la testa mejor
amb gran abundäncia d'actes esportius.
El primer i segun dies se. celebraren
dos interessants partits entre el Racing,
de Santa de Langreo, i el nostre primer equip. El primer dia guanyà l'equip asturiä per un a zero, i el segon
dia, despees d'un parat emocionant,
quedà guanyador el Tàrrega per tres a
un. Arbitra el senyor Enea a gust de
tothom. T'oren uns partits que deixaren
satisiera la asombrosa concurrencia
que hi assisti.
El tercer i quart dia jugaren equips
estrangers: Moravia F. C. i el Nansa
berger F. Brun, els quals es disputaren una magnifica copa, oferta pel
Tàrrega F. C.
En finalitzar aquest encontre i
seicht que quedareis empatats per obtenir la copa, els dos equipe demanaren
el perllongament del partit, al qual soposa la Junta del Tàrrega a causa de
la duresa de joc ernprada, el que jeia
preveure que acabarla malament; prria
a la fi s'acordä donar una copa de
menys valer a cada equip. L'arbitratge
uni a càrrec del senyor Peris , que esSigue encertat en les seres decisions.
Aquests partits deixaren satisfets a la
gran munió d'espeetadors que de Tacrega i la sena comarca acucliren al
camp. Plau-me felicitar a la 'Jeme del
Tärrega F. C. per haver organitzat tan
excellents partits.
PUIGCERDA
El diumenge pastas contendiren els
primers equips del Campionat F. C.
i C. D. Puigcerda, vencen aquest per
tres a dos en un partit que no fou pas
molt interessant.
SITGES
Diumenge passat jugaren en parla
de furbo] els primers equips del C. D.
Sanca i del C. D. Barcelonesa, guanyant l'equip local per dos gols a un.
EL CAMPIONAT MUNDIAL DE
LAWN-TENNIS
Salat Cloud, 24.—Carnpionat mundial de tennis: Dobles d'hornee.
Els jugadora aspanyols senyors erante de Gomar Flaquer vencen (ds jugadora suissos enyeses Alfelandann i
Dehnen. per 7-5, 6. 1 i 6-3. — llevas.

Del

EL PARLAMENT ESPANYOL

Municipi

SUBI1ASTA
S'ha celebrat la subhasta relativa a
la construcció de clavegueres dels C27rers de Sardestya i Ali-Bei, havent
estat adjudicada provisionalment al cenyor _loan Llobet per la quantitat
51.179.60 pessetes. Fou autoritzada per
eatari senyor Forra
PROVISIO DE PLACES DE
PROFESSOR
El 'Butlletí Oficial" del dia 17 (ln!
mes que som pubEca les bases que
han de regir en el concurs per a pee. visió de les placeo de professor de la
Secció de nens de l'Escota de Mar,
director1 professor i dos auxiliare de
la Colönia Puig i profeasor i un auxiliar de la Colönia dc Martorelles.
A les oficines de la Comissió de entrara de l'Ajuntament es facilitaran les
esmentades bases i els detall, que puguin nneressar.

CH513
hito cursar a torra
entitats
caräcter catalanesc, el següent comor.icat:
Honorable senyor
En aquests moments en que encara
sagnen les ferides de germans costees
i en els quals s'intensifiquen les persecucions del poder central, és hora que
ens retinte en conminó espiritual al
recluís de les figures representar:ves
catalanes, entre les quels es destaca
(1 . 11Na Manera V:ZOrnça i encoratjadors, esdevenint simbai de puresa pnlitica En Pau Claris, a qui dedica rhomenatge sayal aquesta Camissiö orear:amelo:es i que lindrà finc e:,
30 3 et del cerreta, en conmemorad()
del Corpus ele Sang de 1640.
E3perern t e nir la honor de la s'enea
adheriö i clels consecis altres en cls
artes que se celebraran, el detall deis
quals CS publicarä rIpOrillIlaM,:lt a la
Pretina, echen:me adhusions a ia
venta Näcie nalista Pau Claris, Cesare de l'Acabo, 16, peal., i fent-vot remarcar principalment facie (Ale al
Innata del monument del ¡nutrid, situat al Saló de. Seta Joan, ai atad dei
dia 3r. als Feas del qual emenetis
ere oferta de rarnells ele flete:.
Visqueu molts anys per a Catalunya.
..-Per la Comissió organitzadara, el
president, Manuel Carrasco i Forminuera.
La Comissió organizadora e !oventut Nacienalista "Pau Claris"; Jo.
ventut Nacionalista "La l'ale"; Centre Autonomista de Dependents del
Cornere i de la Indústria; Agrapació Nacionalista "Els Montscrratins";
Jeventnt Nacicnalista del ditaticte V;
"L'Estevet", setimmari nacicaali:ta
popular.
I A to:s els qui co 1rgi nrrihat el
.1 prestat cr,:nuncat, serVeir:;n-se donar1 sena por assabentats,
fe:tenis que
es preesti qed reentrie reeollir lat .
eades de rery darrer- cl len! estucatat,
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CONGRES

Prega

a la Mesa que quan s'elegeixi

A propòsit 'd'aquesta erial es

A tres quarts de guatee ocupa la ; la comissió d'Incompatibilitats se sus- I considerara segur que el senyor

presidencia el comte de Sellen i declara oberta la sessiö.
A les tribunes hi Isa molt poca
concurrencia i en aquesta predominen les scnyores. La tribuna pública
esta més concorreguda.
Els escolla de la n'ajarla, nsolt
anima t Els 'neuritis, amb el sestear
Mama al cap, s'asseuen al centre,
ocupan En Matara el seient que
en Corta anteriors tingue el senyor
Cierva. Aquest nassen on ho kilt el
se-yor Gasset. El senynr Sänchez
Guerra, al seient que tingué e' comte ele Romanones. Els reformistes
presten seient cap a la meitat de l'esguerra de la majaría, entre els demcierates i els romanonistes.
guerra Iliberal es traba propera als
reformistes. El comte de Bugallal
esta a l'antic ericen del senyor Salvatella i els altres conservadora ocupen els escons que tingueren en les
passades Corto els attliC3 dels senyors
Alba i riel cornee de Rornanones. Ele
airees elements de la Cambra conserven Ilurs entice lloro.
Al han Idea hi ha des de primera
hora ele ministres d'Estar, Governació i Instrucció.
Aprovacla l'acta de l'anterior, es
proeedeix a l'elecciö de president inten i de la Cambra.
Sisan abstienes de votar el regiosocialistes i alguna republicans.
Queda elegir En Mclquiades Alvarez per 252 nota,
continuad() s'elegeixen els vicepresidente, per aquest ordre: Eduard
% -incenti, per 173 vots; Bernat Maree Segaste, 166; marques de Bullid,
)59 i conste de Peña Ramiro, 143.
Es procedeix a vetar els eeeretarie.
Sen elegits seeretarie els senyore
AnlerillS, per 65 vote; Villauueva. per
61; Serradell, per 41, i Bil Bical.
ma, per ;ZI.
Ocupa la presidencia En Melquinles
Alvarez, acompanyat deis nous ,seeretaris.
Comença ml senyor ALVAREZ dient
que es costum parlamentari que el nou
president innert, ea oeupar la Presideneia, sigui leen co el seas diseurs de
grades. Seguira el . 1./St o u i es limitara a anudar la Cambias.
Declara que no té els precedente
d'altres pleears persones que han (murar aquest arree i sap que a la horadar dels diputara deu la arma ele,.
Ofereix mantenir els prestigie del
Parlament, i defensar en el ten deet
a tete ele diputats, dintre ti ha llei.
Ei Parlausent es la representaela del
noble i per manteuir ele :mas prestigie
litt de fer-se reste& deis desigs de l'orenia i ha de ...ruar en la (outroversia
la satisface:je dels anhela del pata
(Aplaulimens.)
No crea que hagi de die mes en
al neet moment.
ComprWu que la passiO juga
paper en ele debats parlameniaris, pe.
ra espera ame la eortesia i la deferencia prevaleixeran en aquello tlebals
toin a nata proverbial del Parlament
esparvel. Crea que tots esteran interessats
curé el Cenares es vonstitueixi rana
mes aviat millar, i que en asquear tenia luan de contribuir a nuonseguinho,
posat el pensateeta eu ele alts han.
eesses de la patria. (Graus aplaudíments.)
•
A propoeta de la presidencia, s'atarda un vot de grite:ice per a la Mesa d'ente
l'RESIDENT anuncia que per a
guanyar tenme es va a elegir la Co1/10i9,3iú dirmapacitats u ineompatibill.
1 lit,

A A petieiö del ranyor Prieto co
liegeixen els tundes 17 i 1S del Leg lament que es retereiarn a nelecelö
d'aquesta cona:seise
aeasynr PRIETO lamenta que de
1:s .indidaturst remada sheet ‚relees
la renresentaeie garantiste.
ExpoSa la seta teinetiea que entre
ele designase n'hi bisel alenne que sig an ineompatibles per eertanyer a la
eeinieeia.
nae els ene:alistes deslucen ente
aviar ee (sonetituairi Coneres entre
mit res raen, per la forma .1 que ine•
liaren les anteviere (neta.
Seria paesible ame es vedettes portee
tI Senat la susunneiaeia alat dehnt re.
latits a les responendlitata i devane
(l'alee la memela socialiatat desitjaria
que innicela mandan tarda s'idees la
d'illcorupatibilizats i aquesta
es a•onetitias ama metvia, per don r
.10 a panda dietionens.
El PRESIDENT repliea que arniesn
es el men propersit.
El ministre de la GOVERNACIO
aniverteix eme reina persona que In'
' Iris asee!. incompatible ea el aen
i per aixa ha estela exelna (le
la candidatura.
Manif,ta qua el Govern ha pecanrat donar la major representado pian
sibil: a lee lanssories ca le conassia i
cuela fUle lea extremes enj utares eetarizn represutudes et eeuyor Guerra
sl Rio.
Ei orrlyer PRIETO replica que ,•11
I ele taus mates no ea consideren reprceentata par :muera cuyo?.
Tcrn que ultra del seayor Cantos hs
hegi algun elite ittdiaidu dels que han
ele figurer en la ermissi6 ve sigui
ineernietible, per estar inel;nt en Tare
ai s4l_se_glan_
steLy"

pengui la sessió perquè la comissiö pugui dictaminar i despees es reprengui
la sessió per a donar compre dels dictàmens.
El senyor NOUGUES fa avinent
' ene cli i altees repuhiicans no han unen noticia de les gestiono del Gaseen
per a formar la candidatura de la comissió d'Incompatibilitats.
Per tata, un han donar cap nom perqué els representes.
Terminar aquest incident, es procedein a l'elecció de la comissió d'Incompatibilitats i Incapacitats.
Proclamar el resultar de l'elecció, En
PRIETO manifesta que l'Argente i En
Marfil, ciegas per aquesta Cornissió,
no han de figurar per ésser dels compresos en el citat parägraf segon de
l'article 17. ja que tenen caräcter de
funcionaris púlales.
El PRESIDENT adverteix que In
ha el preceden de no considerar incompatibles als funcionaris que es traben cn situaeiö d'excedencia, cona pasta
amb aquests dos seriyors.
EN PRIETO no es dóna per conversen i deixa consignada la sena peetesis.
El PRESIDENT: Estä bé: a en
ein convenia deixar scntat aquest precedent.
En PRIETO: N'haurà dassentae
trusts S. S.! (Rialles.)
Es llegeix en algunes comunicaciens
de la junta Central del Cena una d'elles referent a l'acta de Pardee de
Nut-25, que encara que és un article 29,
llameé algunes protestes en l'arte de la
proelamaci&
El PRESIDENT anuncia que passarä a la Comissió nI'Incompatibilitat3.
A les sis i cinc mimas se seseen la
eessió permie aquella Comissió es COI15littleiNi

A eles quarts ele vuit e, vencen la
sessiö, seta la presidencia del marqués
de Buniel. acordant-se que les sessione
entnenein a des entarts de guatee.
Es Ilegeixen ele dietismeas de la Comies,) d'Incompatibilitats que resten
clainutit la nauta.
El .senyor AYUSO anuncia que demä eltananaris votaciö per a aprovar el
dictamen referent a l'acta del distriete d'Almazön, ent es fea la prodamacit., per l'anide Da.
S'aixeca la sessió a tres guares de
vuit.
SENAT
A les quatre en punt roinen3
ea la eesió, prrsidint 21 marqM. s de Pilares.
Al batir blau els ministres
leí Treball i Gracia i Justiria.
Bastant concurrencia de senadors als encono.
Un secretar! Pleg,eix alguns
documents le tramit.
ORDRE DEL DLA
S'aprova l'acta de l'anterior.
Es proeedeix a l'elreei6
secretar-in, resultant elegits els
.,(.snyors harú de la Torre, VAz-,
quez de Zafra, flanero t Codor•
niu.
Durant la rotaei6 entra a la
Carrera el president del Conoell.
Els nous seer2taris ocupen
Ilurs !loes.
S'elegeix la comissió d'Actes
1 (»m'Out s , resultant z‘legits els
,-nyors Rodrigar-tez (don Tirn)), inarques de la Hermida,
..1,,rtinez de Velase°, Gonzalez
Posada, Sitenz Quijana i mar
qui. s cl 31ortara.
Por a la romissid auxiliar
stin elegif ui els senyors
(le Polland, marques del
Itiniona de San Ildefonso, Zabala, 111:11'iltliS tIc Ita Clipva del
Rey, llanero i López Pelegrin.
suspAn la sessid Isst' reunir-se la eomissió auxiliar
,raetes, prr dictaminar sobre
lee .le la principal.
Represa, es illegiren alguno
de la lii a Conseeins
es declara la urgencia i
ca la sesSiel.
NOTA. PARLAMENTARIA
Avui han oomensat 12s sessions de Corte, i, seno doble,
petera, el programa parlamenInri sss eirruinscrivia a la votaciA (le la Mesa del Congn,s,
a 110S quarts de quatre, hora
que el euinte de Salent obria la
:•-esiú,
?ra extraordinaria la
19,1Ieurri•nria.

Pise a pos han anat animantse rls passadissos i a tres
quartm de ilustre, diputals r periodistes en gran nombre, lar-,
manen grupa, els quals comenlaven rls tissumptes del dia, 1
entre :Jis, la dimissió del seiiyoe
Zaniora.
El miniotre (Ir la Guerra ha
aeudit al etmgres (les de- primera hora, pera ala adonat
que tl seu ves. tit, no era l'aros,
lumia de ministre: Veni a americana gris i barret do palla.
En felieitar-lo elS periodis-.
tes per cerrar en el cirros da
minisire, el senyor Alcala Zamora Somreia.
Es ereid, no °batata que la
dimissió ,n1ie.i31 no e faria es¡merar aquestes vacan.' ces es proCedira a 3.11)441MT:1o,

el -Papat i de celebrar molt especialment les 'leves disposicións per Espanya. •
•
Aquhta, és una altra novetat digna
de registre que pot unii-se al pimpissil de reformar ei Concordar, si be
aqtunt projecte apareix enumeran entres altres moles que pertanyeren en la
sera majer part a tots els Governs Iliberals, des de la Restauració i han
anat deixant-* com vestits oblidats al
fons del bagul i amb ele quals el Gomera fa un envoltori quan els crida en
bloc un ale despectivament "todo eso".
NOMENAMENTS I COMISSIONS
Segons cedres del cap del Govern ha
estat elegir secretari primer del Senas, el bares de la Torre, en llar d'En
Ranero, com s'havia dit. Representan
el partit conservador hi va el marques
de la Cueva del Rey. En Codorniu,
que ocupa el cärrec per primera regada. fou molt felicitar, com aixi tumbé els altres senyors designats.
— Diumenge, al l'atare Hotel a5 donara e. banquet a l'Arderius i En Serradell, notas secretaras del Congres.
— La Comissió d'Incom-•
patibilitats del Congr(5s es composara flP/S sanyors Argente,
Armifian, marques de Arriluce
de Ibarra, Sanehez Anido, En',
nänder Baleen, Piró, Marfil,
Guerra del filo i
Aquesta Comissió ha deixat
avui informats favorablemmt
228 dietamens.
•
— Havent-se negat a ac-•
reptar una seereturia del Congres En Ruiz Valarino, fou
aubStituit el seu nom per En
Villanueva Lavalle, que ha es• tat elegit.

Villianueva pasasrà a la car.
era de Guerra. essent anoine•-n
uat ministre d'Hisenda el senyor Alvarez Valdés, diputal
reformista, i anant a Gracia 1
Justicia el senyor López Muflor,- i que nomes esperava per
al plantejament i tramitad(*)
d'aquesta rombinació
rial, la relebració de l'anunciat
Ctmsell de ministres.
Pregunlats els ministres sole te aqueixa reunió, la majoria
d'ells han eontestat que igno-.
. . • iiren si se celebrarla.
El sellen Alba ha estar mes
¿'la manifestat que baria esmorzar a la Nunciatura en uniö del cap
del Govern i del comte de Romanenes,
i que no crcia que el Consell se celebres avui, parque. el Presiden: li havia dit que marxava al Senat i que
Samaria a última hora al Cenare>. Si
no hi llagues temps—ha aiegit . el semor Alba—que es reunís avui el Can"sell a última hora, se celebran ä demä.
El senyor !tinta Zamora sha hnitat a dir que acudia al Cortare; per
prendre part en l'elecció de la Mesa
L'ACTA D'EN ROMANONES
i que despees marxaria a dome un
passeig.
I El comtc de Romanones ha dit
Aquesta tarda ja sestaven recollint
que el divendres es donara dictamen
al Congrés adhesions per obsequiar de la emes acta i declarada la urgenamb un banquet els nous secrraris de
cia d'aquesta es votará el din-taras.
la Cambra, senyors Arderles i SerraEs segur que aquell mateix dia
dell.
juri el cartee.
EL TRIBUNAL D'ACTES NO
EN LERROUX DESAUTOSRA REUNIT
RITZAT
Al Congres sha sabut que avui
ALludint les manifestacions que
presentat la dimissió del carece de
al Saló de Sessions havia fet En
magistrat del Suprem, senyor TorPrieto, el ministre de la (invernad!)
nes, que presideix ei Tribual (lac- ha manifestat que el Govern harta
tes.
(litiga tina Iletra a En Leeronx, com
Per aquesta causa s'ha supfimit la a cap itic eigniiicat de les esquervi s ta de les assenyalades per ante.
res, demanant-li un noin perque figsm
La intervenció del presieent i del res a la consissiO d'Incomparibilitzta
ministre de Gracia i Juslicil ha fet i que havia donar el d'Ea Gnerra
que el senyor Termos retires la di- del Rio.
misciai i s'avingui a continuar densa
A aje(' contestava En Frien-. que
p7e,ident el Tribunal d'acres.
En Lerroux havia donan aquest note
per comete nroni, ja que no hacia
UN COMENTARI Al, MISSATGE
eonvocat a cap reunió, al ninnys a
DE LA CORONA
la minarla socialista.
''El Sal" veu en el Missatge de la
EN ROMANONES, SENADOR
Corona la imprecisió i la por eme es
El marques d'Alhucemes ha estat
reflexen en tots els documents daaquesta tarda a l'Alta Cambra prem'esta mena, plens de frases tiendes
nent part en les votacions, com tarnambigises; pea) declara que aquest
Missatge li ha produit millor ; ralees- be el comte de Romantmes.
—Es roste senador—li digueren al
rió que abres. potser perquè cnperava
que fe% encara menys explieit en el sortir—; la prova és que com a tal
ha
votan.
que es refereix a les respowabilitats.
—Pera) soc senador electe
I afegeix:
Dema es donara dimamen sobre una
EllS sembla mes ciar i tarea a desde les nieves actea i passare a t:5plegar la bandera de les responsabiser-bu efectiu.
litats cnin a significan imperater de
d'aquestes Corts i de la misLA VAGA DE BARCELONA
siö d'esclariment i sancione del nou
Ila
manifestat aqueeta tarda ei ebie
Parlament."
dealmodemar que, segous Ii coma/un-aAl final hi ha una nota molt judi>a el governadee ile Hareeiena s ía roCiesa.
Ens referim a les panales er. que en de traneporta continuara en el silencia erlitt.
s'advcrteix que en la comparació amb
La tranquilSitat era absoluea.
altres problemes de la complexa vida
que en els nestnes temps han damasIran tots els nobles de la terra, no 56/1
els nostres d'excepcional gravetat".
Mereix notar-se que no s'a'Audeix
a les /sastres relacione internacicciale,
mes que per advertir, potser sense irania, als diputats que poden dedicar-se
aianosament a la sera obra cense temer vences pertorvats per conflictes
exte.??.ors.
Aquest silenci sobre la t'ostra política internacienal no es rar en els
llissatges de la Corona, pera') mai en
equests es deixä de ncarenar ainienys

DIMISSIO ACCEPTADA
Li ha estar ahuesa la dimiesia eme
tenia presentada abans de la declarada de la raga de transporto el deleeat regi del ruinisteri del 'Deba!! a
Barcelona, doctor Algarra.
NOMENAMENTS PER A CATALUNYA
Han estat nemenats:
Tinents fiscals: De Lleyda. Emili .
Lacalle, i de Cinema, Menas/ .1. ont-

Jutges: De Santa Celoma de pa..
nés, Cirili Barcaiztegui; de Terrales
sa, Gr(kori Burgués; i d'Igual042,14„,
nuel Montero.
N01.7 FISCAL '
El general Villegas es posseseiteas
rä dema, dissabte, del carter de fiscal
del Censen Suprem de Guerra i
tina
JUDICI CONTRADItTORI
A Melilla s'ha disposat s'instrue.
judici cantradictori per a atorgar

Ilarejada de Sans Ferran als midan
que pertanyeren a les force> . aerles'e
la platea Francesa Martine: Bee_aal
Isaac Eguiluz Mas, péls meres ca,
trets en la defensa der Acni,drans
Zeluan.
LA JORNADA MINISTERIAL:
El cap del Govern ha desnatan sat
el rei i despeé> ha marsrat a la Pre.sidencia, on ha ceban els periafitai,
anunciant-los que des d m arresva e
la Nunciatura per assistir al tunead
donar en heme dels pnrtaders da 11
Rusa d'Or.
A aqueet esmnrzar hi asa!ra iran tata.
ministres d'Estar i
iria
i fts.
siria.
Quan
Quan els periodistes han al:andel'
la Presidencia hi ha anilla't el sanase
Alcalá Zarnara, er lee! ha estau una
mitja hora conferencian: enis el cap
del Gavera.
— Tal cona haviem air.r:e.:a-, el Id,
nistre de la Guerra ha sig:ia
-a
qii41
maní l'indult d'En Une '1're:irguen
— El ministre de la Guetee ha
que no sabia si 1sdniu 2.127 07112/13.
rei. i dubteva tumbé si ar.:;:a a feerá.
bancliel al Campanean deis renliati,
LA QUESTP) DEL MARI:0C
31ULE`i 11AFFID TIND7'ea
ALT CARRE c EN EL 11:44TECTORAT

"La Vez" fa pública 12 roti•
da de que l'AH Conlissa!', l el
prop•')sit
del ex-Solda (le! Marret
ora la zena d a llan teciorat. des
eunfiant-li un al l ei,:-rea
de on pugui serfir oro:II:no, as
•o.ls entre Espanya i els
nes, sin() tamh,', entre 1.:--,pr•
; Franca en co que a la
niarroquina es refereix.

Obsequi de
la Societat
66g1
Contra remesa de
(ludes de les que Van ee.gameades P/I el pot d e le
Earina Laut a n la Nesl•;2. es
regalara una weciosa
i un /pira numeral. pe :-al
norteig d'una runa de
tamany. Aquest sort
feetuara entre cada
participanto„
Les et iquet es
presentar-s e a lee-, ,•1
de la SOCIETAT NEZTLE,
Granvia Laye:ami, 's 1 i•:celona.

- n•••••••

PARZIGÜES
Ferran. 1 4, casa

AmmererwasealaGral...esecanialmomnecrualmsrama.....araa..

Esä esotantie

Anuari

eifit

E
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Preu: 2 pessetes
lin211-1lli

3011ifif-10

Dipòsit per a la venda a l'engrös

Basar de ia Unió = UNIÓ. 3

44.9CS

Gasetalocal
sant Cirej,o,
-44
2 5,' a les deu
ng, disuena En Ftligelleiseltz una conterüncia
,,
-ya Encirlobellie Polis; nieva thetica
•
3•
!!' .* • 12 J. proletariaL•bar,
,
•
t• l•
•

riFDE SANTA ROSA
r'

R.

•

coLLEtore:
En.o!). 74
. • s.,ittla.
Crütt•._ de
• p.i•n-onitur,.
,carrer.s.
•,
•fiarga.
•
,'.11.Car-a o la
te s r Thutitsit,
- • it--Mul s
fi d'alleugerir
deis alernanys
-. I comité • recorda
esstn a un fi tan
pessatire a un
.

nene
•

Vidal Ribas, Sard i Carreras varen
jutjar les respecures races assignades
llar arbitratge,' ahir ho vaaiiicaren
els jutges- seryors' Masse, marcu:2s (le
l'Aniparo i
En dies sueressitts. jutjaran elcs senyora conste da Lleyda, Balaguer i Oliver" Rodés. .
Oportunament es faran públies els
correspouents -falls, que iesparen ami;
veritable inte:'es pelsmombrozos
• dados les notables i variados caracteri.giques dels gossos cxhibits. •

GABIES

itlurens (3118., Rail:Ida Flore, 30.,
Ahir a la tarda s'inaugura al -Turó
Fan:, ad) assistència de les autorie.ts, premsa, cerinSiió crganitzadcra
i:distingides personalitats, l'Expoeicin Interarciotlal -Canina, organiteada
per ja- Scaietat Protectora d'Animals i
Plantes de Catalunya.
.-Una selecta concurrència , entr'e la
val hi liada ben nombre crafieionats
a . gdszns ' de IaÇ a pura. enndenä el- reeinte- de•I'ExposiCió ailmirant els fueexcmplars exhibits..
.
.

JOFES VILANOV A UNI0,6
'El prcpvinent diumenge, dia 27 dcl
que som. al nezei. el Grup Excursionista "Els Segadors", de rOrfeó
Sans, efectuar& una visita . collectiva
a l'Escola Industrial de Terrassa.

Eis Pomells - de Exposició Internacional del Moble i Deoventut .
coració d'Interiors
A•

ELS POMELLS DE LA.SAGRERA
Els P. de J. "Flaires ' de Nazaret"
i "Sol ixent Sagrerenc7, diumenge Pas.
cal feren; una boaiza i patriótica vetlladá. per tal de recollir cabals per a
sufragar les despeses de la gran diada pornellista que; ajudant Diu, tindra
Loe eis de juny amb mafia de
la beitediczio de Ilur senyera. - En linalitzar la vetllada tingué Roe
el trazteig de tres valuosos objectes,
siguent premiats ' as números següents:
5.436,. 3.261 i 3.862.
NOVA•BENEDICCIO DEL SANT
PARE ALS POMELLS DE JOVENTUT
•
El senyor arxiprest de TOrrego,
mcssen Pere Vila, Pvre.,-eitvia el pas.
saz cha 15, arnbiicasiú de celebrar una
iesta els 2ometis d'aquella ciutat, an
telegrama al Sant Parc, expressant-li
el filial homenatge i demanant-li la
t'ente:cejó .pels Pomells havent-se rebut
del saeretári de .Cambra de S. S. retnminentissim senyor cardenal Gasparri,
la Legüent conteMació:
.
"Reverend n'erre • Vila, archipréte.
-Tarrega.-Radio Barz:dona, 17-16,
Sa Sainteté agreant filial hommage
et prieres "Pomells de Joventut", vous
remercie de cocur asee peuple ct ent'ole paternellanrrt benediction apostolique..-Cizrdinul Gusparri."
catala:
' erend Pere Vila.-Arriprest."Re v
T&rrega,
Sa Santetat, agraint homenatge i pregares• dels "Pomells de Joventur OS remercia de cor amb el V03tre poble i envia paternal benedicció
apostIlica.-Coritenal Guspurri."

EI Comise Executiu de l'Exposjci,',
Internac;onal del /doble i Decoració
d'Interiors, atenent els motius que
oportunainent es van fer públics, de
c:di . 11 son temps ajornar la inauguració del certamen per al dissabte, dia
26, de , l'aetual i recemanar als:senyors
expositors la maxima activitat possible en els treballs d'installació que no
resultessin afectats per la manca de
mitjans de . transport.
Sita arribat a la proximitat de l'esmentada (lata ami) un resultat per
desee', satisáctori, gel qun correspon
al dit requeriment del Comité ; pf
dones afirmar-se quo l'Exposiciú cc
troba en les condicions degudes per
ésser inaugurada, a cxcepció (ralló
que•atany als elemcnts l'aportació dele
quals elegie dele mitjans de transport
que actualmant estan paraiitrats.
Davaitt dc tais circumstäneies, ;la
resolt esperar a qué in solució del conflicte permeti als senyors cssmitors
efectuar el ,trarllat fins als Pa'-e•s.
l'Exposició dels Mebles i altres objemes que- és trobist en els reos:Milis
tallers o al . riOrt i a les estacl,ms per
efeetuar:la inanguraciO immediatament
després rial trips precis que, utia
gada normalitzada la situaaló, haltm
dernprar.ely sényor expasitors en ets
dits treballs . de transport.

Els Espectaeles,
. . TEATRE S--

44444+44~4444+0+4444444

Teatre Català Romea

Principal Palace

Telefon 3500 A. Avui, divendres, a los ileu Definitivament debut de l'as deis Musloaisles:
THE GREAT RAYMOND
Unto que lies ps• esental els seus
treballs (lavarla els principals
caps d'Estat . del nión. El gran
Itaymond presentara el misteri
impenetrable: Eve, la dona mes
formosa. El grast Itayinond
sentarit, - entre les Múltiples
inusions de la sev.s invenció,
les sensacional,: màquina de
divorciar, Astraia, Meternpsfeosi, La senyorata partida en
dues. - Afines( experiment emoeienant U; creaeiú del
Gran Rayrnond. Despres de Itiga y b ii i tanca y en una caixa
una senyoret a, el gran .Ray,
mondsel'l'a la cairra amb la
dita senyoveta, pel mig a la
vista del públic. Els misteri
deis faltes de t'India. Denla,
dissubl e , nil, el gran Raystiond,
prograina..-Diumettge, Ittrtitt i nit, grans programes
pel gran Haymond. Es despatxa
a rompliitluria.

Companyia d'operetes 1 re'
vistes del

Teatre Reina Viet6ria, de Madrid

ü

l11 1 1 1 ili
9 13 1

As ni, divendres, a les den
del vespre

PROGRAMA ADMIRABLE!
I ., Estrena a Barcelona de
Li famosa opereta francesa en tres sietes, d'Albert
Willemetz i el mestre Henri Christine, autors de PhlPhi, adaptada a l'espanyol
'e 1, ls senyors J. J. Cadenas
i Gonzalez del Castillo, I

e (I, e

e'

-•
Teitre
,
Direeciú de F.:Vallejo i Fráncèse Vidal ijnestres BIi i Conti
;Avui, divendres, dja , 25 ,de
maig. Tarda,. quarts '•de
cinc. Beriefici dela , primera'tiple cantant JoeetIna , ohaffee ,; i
dedtcat a la beuCtica,instRució
' Creo Roja. de Barcellina, .havent
estat invitades lqs antpritajs..1,
"La fiesta de 'San Anfüri;.:2,
'Digantes.y..cabazudeis.:
sec aquí ' 'Id and,O; :4, :Cuneen
per rlenomeirats aHistes per.la•
beneficiada.
de' l'epera «n 'eral "YháSi
quarts"dc
d'arte". 'Din;
l'bperela, en
deu. Estrella'.
tres acleS, dels'senyoj'S
Música
Giralt i
mesti:e Leo'Arelier,
sueñan las mudhaohis, perlo-t
Cliaffe-C i"
telilla
parís de la companyia. 2,
cha per la Banda de la elm.,
Hoja
25, tarde: N'amtut &pinar. NIL

r

r

Teatre Victòria

›,n

' Cada dia,
l'hit de là.teroporada
Moncayo i ;Gires valtio,s44i
Horas:
Esglesia
de
les
Reiietil+21444>erreeeeeleee-Seel
Quaranta
cHltollls de-la companyia
JA SOC AQUi (Ninulti)
ligioses Pillea de la Verge. Horas u exThomf socollás.do Vallejo,
2, Estrena 11 1. 14 artisties i
des
quarts
de
set
del
mati
,
posiciú:.
g
avul
ens
espera
al
tic la
Galeeran, Sala itodriguer.i,
fastuososvista
des O
a dos quarts de vuit del vespre.
Els mata pasti•
les allres principals parbl•
de Maria: Avtti es 4a la
.
Con
lIcs Fonquernie
• '"
de la companyia. • '
featre de Novetats
visita a Nästra Dona dc Betletn a la
IR
Companyia de sarsuela i
esglisia.
.
saya
Avui, divendres, a les deu de
meitagniazzlE191.1111/13;
- Vetlles en sufragi de les änimes
opereta Pinedo-Dallester
la vellle, al Centre ExcursionisEL FESTIVAL -PRO "PAVELLO
del Purgyairis Torn de la Nativitat
ta de Catalunya el senyor Juan
• , e . de la Gol.- •.
DE NENS A L'HOSPITAL DE del Settycr; •
del
Seils i Farrea donara una
uneitinaris ti AtinesSANT PAU"
Sant' tiregors,
La inissa
Teatro
de
la
Sarsuela, do
ronferüneia
sobre:
"Pedrafor!I de Catalunya, el
I itulats: "Pensió dc senyo.
Molt concorregut es veié el festival calor versnell.
ca, Cadí i Andorra-.
-s'entrevisdit
Madrid
y et 14 " , D'ordre del rei toca
DEL B1SBAT •
organitzat el' pa,:sat diumenge pal Puc.enseller de pe•
el tambor", "La tragedia de,
VANOS Pomell de Joventut. Casa mell "C.." a germain" per a cero:11r
diV entices, nil:
•iianedinunitat PS
Ahir, el sanyor bieten administra
Iiiriki" i "La camisa a traXa. l'erran, 3 0 , junt església S. Jau- cabals per a engroixir la subscripció Sagrament de la -.. Cumiirmacin a :a
enceroinedes a
ves dels temp,i", per Teree
mc211:scompte per dotzenes.
companyla de Oculládlit : •
("marta "Pro Pavelló de Nens a l'HosLA ESTRELLA E RR A NT E
l'acord de , creaCara de' la Miaricórdia.
•
sa Saavedra, Laura i
pital de Sasst Pau ide la Santa.Cren"
.-talitet de Secre.- E; ..troba a Barcelona el M. 1.
Assumpoiú
GUE LL - TUDELA
..I1
\Ci51l1
El
prüvini
diumenge.
die
27,
le
)2els Pornells ein Joventut de Catalu- Doctor Vicans Serra, vicari capitular
• !i !ti. municipal. i
Orülia Coetcsina,
QUEMAR) CORTE$
nya.'
is altres as- l'Associació Deixebles Licen
d'Eivissa.
Monea s/o, etc., etc.
LA N1ONTERIA
i
Dalranu
ferie
una
-visita
a
la
celebra
la
:esta
a
l'envelat
situat
Sc
- id. nia • del seeve- Els ordenats d'aquestes Tempo`,,(TelefOn_41:3,..9!•n •
.
Mentora Alsina Tibidabo), i
ami; inetin de la festa majortals carper Rossy, Pinedo, Hones•.!
• •-! que afecten :A
Dernh, dissabte, tarda.
re; din, 74; dels quals, 74 seai. dinarD.: g orda a les persones intei•esi
rete del Progre; i Pujos, de la bar- sana, tres extrodixesans i 27 religiose,s;
•
: futur, traque:1s
tes. i Lloret.-Dissabte
i nit,
sesades,
que
el
non
de
reunió
diumenge,
tarda
i
nit,
gratis
Serultla
que
riada
de
Coll-Blanch
(Torrassa),
ceAvw, divendres; popular,
•
entre
els
quals
hi
han
benedictins,
esco•
inaleix programa il'avui
programes.
Es
tiespaixa
u
Penis,
de
la
SagraL-it•poreciti dc Dret id el bical social (Valencia,
uit galantment per la Comissió da Feslapis, capuLxins.
en
puut.,
en
213,, a lea nou
compladuria
tes dc l'esmentat envelat, donat el fi da Familia, de! :legras Cor de Jesús
iiiitalunye, es propoDIUMENGE, 27
•
LA LOCURA DE EtOftWAN
a • • t llar un pie)verament e t .t fill t iC3 (lo Iftt deu, com 5.114nenèfic del festical.
Saletiaas.
anue.ciat.
anteriorment.
quant - ho • piamtelin •
Aquest.conSisti amb la recitació del
CMIAT DE U%
- S'han repartit ja les invitacions
eleerrit4e4+94404444,4-)W~
1Nit, a les
atribueions y possidialeg "La Salve i la Sordaaa", per par ia 1)z/sed:oció de la primera peCOMPANYIA
LA SEÑORITA SINN:
les senyoretes Paulina Esteva i }terdra del 1TOU temple parroquial de Nos' 4444+ceeeee-meec4-y)44,24J
: • ilespríts . lai Junta.
-4-e-e4-44)Ce-Mèt4444•15+14,144144.
minia Sans.
Ira Dona del Roser a la barriada del
2.00I'dS enraminats
Teatre Novetats
Cançons amb gestos per les nenes Fort-Pit, en cls terrenys novarnent
Dissabte, nit, reposiciál do
pagainenl, el millo:. paper de fumar adap.Y2
del P. do. J. "Goigs Planys", d'Hospi- adquirits al cerner de les Corts CataX la comèdla en -tres actos
444.;eg+e+ee.x4,,e,»444++4+
Iziiik a /a maquine VIetäria Be!_is, i de trAtalet de Llobregat, i'ota la direcció de lanes, núm. 790.
e
FRENTE A LA VIDA'
per a la .cele-' rtstain i Ola.-Laplana I Cia.
i
L'esmentada cerimúnia de benedicNa Pepeta Coll.
TEATRE NOVETATS
i'Asseniblree ordinaria
cid
tindraIloc
el
vinent
diumege,
27,
a
comedia d'En
.
la
da
Representaciú
Ir M.#44444+.4444.1. ffli+.1
Le. Creció de Cullure i
• •jttliol_ proper. i 'roGran , companyia cómico_
les-omeze del nsati.
Cayilat, Polea i Torre:, "Com els ocells", i del
'.1011dc Forien:aciú a
Ci .C3 de l'Az,:ocinci6
;
{, Veritable esdeveniment ar
"Potrallctis
DE
SANT
de
l'e;menlat
autur,•
diàleg
FESTA
I
OCTAVARI
"Gnu
vi.-ittuth
Testad()
-a - la erea.cid e.e. la
tistico-einernatogräfie
'
el: cien", interpretat palo nens Pilar
444-0444.44.044.41
FELIP NERL•
iene g munal. havent rediotclegrarice. del Prat, proTarda, a dos quarts de cine.
•
Cordero i Carles Carbonell.
de
BarA
lladrid
l'Oratori
scayor C'es
pietat de la Comprnyist -.;acional
de
TeatrderaL;aiedaede
La Conzregació
a
:tics
qiiarls
de
den.
En un in;crmedi, el redactor del per' calona dedica al sau gloriós fundador
(numen- ivor Pardo la de T.' S. H., el
1, L'èxit dele Chis e
Director (l'escena
laven dels Pcmalls, En
r, COiflüident
dia 27. a lee d Pll del ntatt.
Sant Felip Neri una festa i Octavari
una Iletra d'En Jcsep Maria Folch
Teleron 51 4. A
A la vcgada li ha eSta t conCltarolais
El enlute
lisie ei regirä seta el següent prograi Torres. •excusants la seca assistènCOLISEU DE VARiETATS
ti ser. veda ne.rmi-.; per visiiar
ma :
desitjada: la
s I to
sud-pdo
Ter3poraOn
1923-24
cia i felicitare cl l'ornen "Cors CaGranja "Le Bicerda", situada
Avui, 25 de maig e A les cinc de la
pellienist Mas de l'esculluAvui, ilivendres, tarda, a
talans" per la seva lloable iniciativa
. convetarda. CMnpletes, cantades per la Coa eilt palde.
t
al
Continua osen 1 labotuatuiets',
dos quarts dr, cMe. Nit, a
delagant perquè- representes el Direc- munitat.
a l'As. S'avisa a beis els senyors
.
POLA NEGRI
....
les deu. Projecc4 dé ¡n'as
tori.
de la
ists, crila per aquesta visita, que
Demà. dia 26: A dos quarts de vuit
a dotze funciona de moda, a
..,es celebradils .viroartaen: a
En Pass Oliveras, digne batlle per la del mal:, !Mesa de comeniú genefal amb
It 'euran le p y endre el tren que
atraceions Gabriel LordY.
dilluns, dimecres i divenVe .sort ida de i'esiació 'de Eranvoiuntat del poble d'Hcspitalet de Llu- platica del reverend doctor Joan P l amantiolinisla. 411., , de
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LA purnactrvr.tel Palos, Promesa real. 2,
L'Obra de gran èxit, de Josep
erirnos Martín i Jacint Guerrero,. La meritoria, per Llurd,
Sana, Caballé i Dfaz. — Demà,
cluisabte. tarda, a les 430, segeina matinée a preus populars:
Butaca, 250 pessetes. 1, Promesa ' real. 2, L'obra de la temperada, La montarla, cantada
per primera 'tragada per Conrecld Ballule i el tenor Jaume
*t'en. Nit, a les 945. 1, La
montería, per Baus, Bafluls,
Mas, Noreil. 2, Estrena a Espanya de la sarsuela en dos anN'Enoarnació Oses
tes,' de
de
música del . mestre Josep Parera, La reina , maja, cantada per
Frederic Caballä.

MOR 11114IS DB 8111C6LONE
21, carrer d'Aribau, 21
:Ce soir, vendredi, 25 mai, a
10 heures
; LA FEMME FATALE
cémädie en 3 actes, de Birabärui, par Mr. M. Nardek, Crauss
e! Mita. Lise iLodek. Location:
Centre Localitats, Playa Cata-
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Alud, cilJous, moda. Darrers °tu
de la pelatcula N'anua, 1..squfmait
:AMO m. (exclusiva d'aqueA JOIO).
" P-erlttoss expedició a tes reglan*
polars, nata temperatures de dos
Mata zara; InIereesants eSeenes cle
la vida 1 cootunaß deis csqulmats.
Tot Barcelona ha d'admirar aguas;
document, el mes inceressont I tuAyo, que,sei projectat. EsIts: CO?.
tan...Me 1 Saadall, nene temple,
'candes,-
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Diana Argentina Excelsior
9 i 10, La filla Indbmiti, La veritat nua, La bala d'or,
Simi aviador, Una pesseta meMorable.

Teatres Triomf i Marina
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Avui, Marta Antonieta, Tram-

pde reformat, La tigressa, La
filia' indómita, 7 8.
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SALA kOLIAN
FILL
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•

PAUL IZABAL

Avui, divendres, 25 de
maig, a dos quarts de sis,
524 audició, presentacló de
la distingida pianista

•

e

STUDE BAKE
6 CILINDRES

a

SELLE. ISABELLE MARTA
arab un interessant programa d'obres de Mozart. Cho-

pin„ Liszt, Arensky, Tchal kowsky i Saint Saens, i el
t'o 1l ce:1 en 1111 bemoll, de
Liszt, ticompanyada en un
allre piano pet seo professor, A. Laporta Astor.
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Invitacions cm de costurn. — Direcció artistica: F.
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CONCERT

Asalto, 12. Telèfon 3332 A.
El muslo-hall de les caras boniques. Asma, a dos quaris
quaire i a les 945 mi. Alarietina (la veritable); Azurea and
Patner. La Yankee (reina d., la
eorrografia moderna). A. Bärcena, bellissima estrella. per
primera vegada a Barcelona.—
Deniii, debut de la celebritat
Lou et Janot.—Avís: En d 111 menges i dies festius, els preus
secan: Tardes, entrada anib
eonsumacid 150; nit, eadtres
laterals. 2 pessetes. Dies feiners, tardes, 1 pesseta: 1111. eadires laterals, 2 pessetes. Selectas coberts a sis pessetes. La
millor cuina de Barcelona!
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Palace

Avui, divondres, larda. a un
quar t de cinc. Dfll, 1flhu'i'u'5'uflls
pachte a cistella. Nit, a un airad

d'onze. Dos grandiosos par Iris
de pilota a cistella. Primer. Soto i Salsamendl contra Barreneohea 1 Urquidi. Segun. Guruoeaga 1 Ichazo contra Vicente i
Lasa.

i calçats amb tares que no node
lliurar als comerciants

• FREUSDE SALID

Tols els de la seva renufació li doblen el preu

FAica de calçaC:
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Gran Teatre Comtal 1
Gran Cinema Bohemia
Mut. divendres, tarda
dioses programes.

1 na: Gran-

sis ES t'UNES:

La bonla comedia Una dala memorable, la ortglnal I ttivertida El mica aviada, l'Inlercssint Plm La
bale d l er, la pel »dila instructiva

Un vist • a Siria, l' e ntocoaant la
vytal, des p ullada, per Ve:tralla 0 r.1

1

Hipódrom
Carretes de Cavalls
Cinqué die. Diumenge, 27 mala
A les tres h. :t0 111, Preus:
Llture eirculatud: 10 pesseles:
entrada general, 125 pesseles.
De carruatge, 625 pessetes.
Impostos compresos. Despaix
i le luealitats: Taquilla t'al re de
Novetat s. Centre de Local,' ars
taduilles Iiipódrorn. Servei uno,
nibus des de la Plaça de Catalunya a l'Hipbdrorn 1 viceversa. Preu. 1 . 50 pessetes trajeele. Servei de restaurant i bar.
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1 te
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S
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Salón Studehaker
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rle, ne Ele Tres allesquetereh Al
pelusa escultor, Programa Ajúr1a;
Le baWarina de la dIfifreua; Putbol, final del oamplout d'Espino',
antro l'Europa i l'Athlitfc; Tomases
is tot un homo. VInmenge, nit:
Ilint "ny" decoras, Ii capltol; Vida.
per peder, per Margarlda dank.
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