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Altra vegada eleccions, i mítings, i cartells de candidatuleí oficines, i moviment d'interveiítors i apoderats , i escrutiangúnies del guanyar i el perdre...
ha a Catalunya
0,e' nombre de gent que es cansa aviat de les eleccions. Aquests
oens admeten bé unes eleccions cada dos anys. Però quan ve
cicle electoral una mica dens, i són cridats a votar dos o tree
dins una anyada, senten un instintiu moviment d'enuig. I
e.eclansar-se: "Altra vegada eleccions", donen a aquests
ts un tú de plany i de malhumor.
Cal fer avinent als catalans que la tendencia antielectoral
es justa. La freqiiència de les eleccions és una de les careetiques del regim democràtic. La normalitat democratice
ix que el poble sigui consultat sovint i que en mateix desig
de les corporacions públiques. El sufragi es la-eIs
cié fonamental de la sobirania popular. I és un poble civient endarrerit aquell que fa abandó d'aquesta prerrogativa.
Prerrogativa noble, per la qual el súbdit esdevé ciutadà. Les
done no són, en veritat, les operacions impures i baixes que
portat el desprestigi al sufragi. I elle) que mes contribueix a
erair-les és el desdeny dele electors. En lloc d'abandonar
1. est instrument democràtic a les arts miraculoses dels

ühavem. d'esforçar-nos a restituir-li la seva puresa i la seva
No parlera ara per als nostres militante, per als companys
e a bona causa de Catalunya i de la constäncia 1 l'entusiasme
quals estem segurs. Parlen/ per als tebis, per als indecisos,
er zis indolents, que busquen l'excusa de llur peresa o de Ilur

álerencia en els mals que ello mateixos produeixen amb una
eda actitud d'inhibició.
Altra vegada eleccions... Sí, si; altra vegada. I, dones, que
ririeu que els càrrecs públics fossin omplerts de reial ordre,
, :te co fecin hereditaris, o que es tornes a adoptar aquell faras procediment de rifa que fou conegut a la vella Catalunya
el! el nom de insaculació?
'..Petita i curta feina és la de votar. Qui ara té peresa per dur
rot a l'urna, que farà el dia que sigui cridat a mas dales saches? Per al ciutadà de l'Estat modern, el sufragi és una funJpolitica normal, freqüent, planera. El bon ciutadà vota arab
imateixa senzilla naturalitat arnb que un beca pare de familia
cura de les obligacions de la Han
Es necessari que inculquem a les generacions catalanes
est concepte alt del sufragi i els inspirem el sentiment de la
normalitat civil. L'emissió del vot, a la nostra Catalunya
mida per les reivindicacions de patria, ha d'ésser, no pas
feMa feixuga, sitió un moment johee que ens permet de fer
unió doble d'un procediment democràtic i d'un ideal de

Larnet
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logiques

V.VC POEMES DE RAKON
JUYCADELLA
ba - , de Terrassa, en la sera
4.72 literaria, anomenada Soucents,
ärecont cinc peenes cte Ramon M.
Romeo M. Jumcadella, iniél a ga .n-ehé un desearsegut. En "les
'4.J.res 'remes i aspres d'un ¿:ari
▪ eis ver.s:›s del jeme poeta fan
zt." :eran: pregona i nona. Els .cinc
teees de R. M. juncadela que ha
ealtgat "El Dia - , de Terrasse, bón
VtY•rZa d ur iD -D121c reSSODallt senn:Kr Destilieu una jira tristesa. .5,52 dele vienct,ses. plianys en veu ba.xa.
Rre:les desictes de passió. Quan
▪
nestra "un nierany preg,x1 - .
el segueix ami) una jos tan
• : tan austera. que sembla que
e*:s !Lacia contra el somris.
'E:va a ratIlDir perdut."! R M.
elayorat del ciare que sea •
de la besada inefable. sent
tris.* eom sin pl°r. Aquesta
&atea li brema l'esrerit. Elasma els
• gentil& de la caimadcs. i Int3
er ean.'-)oirada are ein seus san-

e eumana:
.. fe
Oren damymt la trrra
oss tarta uns apcnats sanglots
n rl det. .eo nostre es va femenil In :erra
'ann oir"! temrat mes grán que toft.
El 901 seenitza. La tarda "tremola
Nis mocea que se oteas malea - . Es
istela. 'cera <Me " C",5 moririent sense
ni un cris". Taz% sei la nelangiot siii6 de la natura que ene
31 eh alls joven de R. U. Jumapeere5 que "EI Dia"
, rieeee
xllica: a la seva página literaria

ha esperar una bella aportaci6 a la
•
lirios. lasbre tot, aquella balatreu momiteita a tte dii Per
. 11 lieader" ces mesara la veritable
de R. M. Juncaiella, que sent
1149'.edu la seva inima d'una amargar

Shaseboy
Ffe earseeee el número 40 ntaig
;Le Reviste% amb colnabarcció
'''31'0,5 Rucabado, Lderr-Pirr:

Hi ha clefectueitato tan se-clac:o
ea la lIctgua escrita que hom arriba
a dubtar Cl sen podrà rnai veinte allíberada. I és de notar que les mes arrelaces sen portee les degudes a per.
laeei poc afortunades d'aqtscst o da'
quell ecriptor o gramistic en el desig
du combatre un eastellani g. tne real o
imaginari.
Quin exemple exiriarn citar millor que el dones causal, inaulet per
ranciar el pues causal de la ',lengua
parlada: Bé ha estat corabatut aquest
dones, perä té inta vida tatacfssirre.
Solanent l'oblit del domos bu sena
blarla poder es:pecar ci doncs causal;
pern aT.telL amb la reva significaziú
d'alucaiva, continua "sena tima prl.s
qui empren daries cona a conjunció caueal, fino a l'extrern de trolrar-w algun
cap usats l'altre dins un mateix
paragraf, sense que la proxitnitat del
dones ba tingui la virtut de fer adetrae de l'absurditat del dones dolrnt.
Ens saggereig aquetes ratlies, ea qui
encara una segada mis Par len del
dones causal, el paràgraf scgiient que
Ilegient en 1,71 dairi d'ahir:
"Es inútil parlar de centenar& de
/meres C11Cnng , 1CI, dones n'hi han hagut 137 d'enlianyolm, que inaurien estalviat amb 1'a l, z.nd6 de la po&icifi. Cal,
dones, abandonar - la i parar les nostres tropes a una linia de defensa raes
garantida..."
Llegint alises/ paregrar ers referreem en la ("ten g a gin hi ha melle

que cemencen a ter una distinció emre
ass dants b*Ca de preposidd (que seria el doncs catrsar i res dettes situat
al mig de la propetiel,6 (ea!: seria rl
deseo d'aictin't Tinelriern, llavors, dos

dones, cem tenias es ten& que es distengirien per eur situacie dizle 14 eraposici.e. l'erò els partidaria ded dones
aval, que tendeixen a establir aqueste obliden que la eones:ció
catalans amb qué era i és introduida
la «mellas:6 en tot sillogistun, la emite:ció que tradueix rengo Batí 1
espanyol it precisamea un dones
inicial.

P. Fabra

a.alfer de Deethire

werid Alomar i Orten i Soltor.
•

"El Dio", d- q'errasse litt ¿i
554 de Ios seves PegieiZS iiterj-

ii favr bosta Ramen M. luncadc-

NI LES CONCESSIONS
LES PERSECUCION'S POPEN EVITAR QUE EL DESTI DE LA YACIÓ SIGUI
ACOMPLERT

He rellegit últimament el danquerament eistóric, Anar a
n"Viatge a Milla-. de Goethe; fra vol der. no llegir el diari.
aquest 'libre. document pre- vol dir menjar erres g ota una
cies, inam fet pensar en la im- verneda, si ,pet ser en màneponencia i utilitat dels vial- gues de remisa, vol dir suar i
ges, i com que un pensament bufar sense donar-se vergonya,
en fa venir un altre, i quan et vol dir pescar graneles. vol dir
comences d'embolicar Medre • tirar a les aureneles arte esuna ¿roca . erassociacions no copeta de saló, jeure un a la
saps mal on aniràs a pararejo piatja, dedicar-se a escalar
he anat a parar des del punt muntanyes, etc.. etc. Ni ha una
de partida del llibre de Goethe, altea mena d'anar a fem, que
a una eerie de consideracions consisteix en transportar loto
no 5 es i velles, sabre l'allunya- els .artificis de ciutat en un
ment , al desarrelament, l'emi- Roe pròdig en arbres i en amosgradó i fins la mart. I totes ques. pera aquest "amar a feaquestes censideracione les he ra" es una prestitueie de l'alfetes des d'un punt de veta sen- Ira.
timental. D'un sentimentalisme
Ara considerens una mica
i debieres d'un sen- aquest desig que te tot home ci
timentalis-me collectiu, fins vilitzat de posar-se en contacanar a parar a sin sentimenta- te arnb Ið natura. contacte mes
liorna nacionalista i aquí m'he o menys ridícul o complet, sealurat per pensar una mica i gons les facultats psiquiques i
veure d'enfocar la qüestió. De
la sensibilitat de cadascie
tot aquest viatge mental in a Aquest desig es el desig
la marinada, 5 ajagut al Hit, l'heme històric, de l'home eivil'elle Irrt une quants temes que litzat, que viu dintre una tradino seran nous ni transcenden- ció, que té el seu passat i
tale. perü que serviran per pas- Tuis en el seu tutor, i en un moear lee etona 1 potser tot pas- ment determinat ei seu ces i la
sant lesIone, algú hi venrö al- iseva änima Ii demanen l'estat
guna lmiiço neta o si mes no in prehistòric. L'estat de l'heme
hcma intenció per part meva. que viu 5015 el present i que
Si Den vol. i jo no em repenso. cerca un contacte immediat
procuraré ampliar eta alees emb el 'M'in físie. Aquest pesguantes notes de diari neuest car granotes. aquest menjar
tema referent al canvi de Roe arròs en mäne.gues de camisa,
i al canvi d'ambient, o sigui el aquest jeure nu a la platja, no
aletee mes o menys barg que sea funcione peruliare d lasoacosarme/la a fer ele hornes,'do me prehistòric? No 56n funvegades per necessitat 1 de ve- eione ben distintes del vpedre
godeo per divertiment.
anilines, defensa!' plets e esL'horno que en un moment. aerliar rerämica, funcione que
delerniinat, agafa el tren o solament es pot permetre l'ho:l'auto o la tartana i es decideix ele .hieieric?
a canviar de paisatge i a canDespres e'equestes ronsidetear d'aire. fa una fundió bas- racione maleara i innocente. em
tant importan de la qua)! en semibla que podriem definir
pot. 'retiro profit inapreciable lanar a fára" cona el desig
rl snalvestats i tragedies que no g ua sent l'heme històric d'a¿enero cura. De tot alee seta daptar-se a la pell un vestit i
parlare una mica, i ara de mo- ea aproximació a la prehistbment designares-nos a conside- ria.
rar el més elemental i pl mis
I en ailtree pa n-alees. l'anee a
inofensiu d'aqueete canees
'.fóra" 1 del profit que se reha
i de paisatge, que es aquell d'afavleme. un :oteen a elle
que la gent srs diu "toar a fo- mis Pile de 1 . 110alo primate. de
ra".
l'antropoide o del que ,sigui. Es
naturalesa
Aeuestee parauie5 "anar a l'amor a
Sera" tener. una precisió i una De la satisfacció d'aquest amor
eaguetat que roben el cor. Una l'heme històric en pot treure
vegada li preguntaren a una delicados experiències, ciencias
noia normalia,na, en eis exit- de gran valor, per a la ene vimens de fi de cure. on vivia da històrica i civilitzada. Senehoene prebietóric, i la noia, es s e aquest reten a nome pre1 orn4 vermella, es dieseoncerat, histbrie. les ares i montes marif> sabia que respondre. i des. nifestacions humanes no tMprole d'una manera tímida die drien eap coneistencia. Cal fer
gua: "neme urelhistärie %M'a tina educad() de cadascú resfóra".
pecte a la manera cenar a
Apuesta contestació de la fera" i del prefit que se'n ha
nota normaliana que semble un
treure. Carlaseú. segans les
eVeß artittyri
i 0,1 sin Ofiei
estira-bot i -une poca-ecilta, si
la seva sensibilitat. ha d'aproItt considerem be, veurem que
14 un fans dr vreitat: i que es, -efitar-se'n de diversa manera.
si no una contestarle preciec Pere el mes gran profit que
hieterie treurä de lade la preguMa, una explicació
molt humana i mol! intelligent nar* a fóra", resi preporcianarä
sempre
aquella sana i instintide ranar a fóra".
La idea que la nota norma- va aproximerle a la prebislelana tenia de l'home prehiste- rn.
rie. era sens iiubte la d'un subJosep Marta do Sagarra
jecte idompletament desprovee
de vida histerira. és a dir. d'homo que ne es preoeupava 4r1
passat ni del futur, i que MI
CATALMITZACI g NI CP910
un animal. se'ament li interese
•
sava el present.
T'a din no eaire lInny71 el ser.yor
Les ciutats voten dir cultu- .:n ç R sau, dir ea pie Carts: g tnri que
ra, o sigui passat i futur, rho- cii matèria Ce entelanitzaeie la mainria
me prehistürie no vivia evi- muniripai liaste arribat, ai fa no fa,
dentment a la ciutat. l present als limite.
per a l'heme prehisterie oren
El seurer Mareas es ya precipitar.
ele seus alimente, lea caves necessitats immediates; la sean Anant pel ruGn solera cada dia rét.ls
acció damunt de la naturalesa lod:versoe rehitlerr municipal, que no
la nostra 'lengua;
era directa, i erina a enneeqüen- estas escritadeenrarrere,
pnents fu que'
rtni,
tia vieja en els Roes an po- viere
Ire dio.e. pegare aldr. n tide pnear, que
gale5 exereir la ear:a i l'agricultu tarripne eetau en la DOStra ilonana; del
ra. Com que aquestes activitats i.aperayn de len ofein es tiaras una part
s'exerceixen a les eiutate m
alinees is racre ca
als centres dr eivilitzarie, sine
pe manera nnc not SOIZMPT/t la MOen plena natura. i anar a plena
natura o cosa que sial essem- jnria enesion,risl en ha n e nnee g uit una
quo seta
se'n die en llenguatge bar-. eatalani r zaele completa, sinn
parroastge seeu ei s eoareant•re
celoni "anar a fera", ja velen el neu
la ikag .,13 ,1,.1 marqués d'Alhucema R
corn la noin nermaliana no ana_
nah uaa ferrar prierinelens.
va lluny d'osques.
Aquesta defensa de la ncea
cohibida en un examen, l'ac
ta g ens dubte, per un cert insant de simpatia envets les ,JA CUMA l EÍIÏ ri MINIE
pobres denzehee que se les
heuen amb la prehistòria; pe..
:Zr. fa gaire que ha estat deseoberta
re de les paraules de la noia en una botina, a Sticio. una capo de
normaliana se'n despeen com lana colgada e uua profundi:at de
metre I mig. L'examen seta miereecepi
ht dit abans, una explicaei6
l'''anar . a fóra" relaolonantvho de In llana i de la torba adberida ha
amb l'home prehistòric i la demostrat que anuesta trapa dota de
4.noo ass. Lis torha, coas bous sap. te
cultura moderna.
()ni ser' la gent que va a fera? la propiatat de trmservar p15 objectes
Tote els coneixern, mes ben dit atta hom hi aoterra, d e guisa tal, que
te f e ene coneterrn. Arar a Vi- alien t a eapa ha estat eonreccionada a
re, és emitir de Barcelona n ripien en qué ni Reina ni Carteoo no
d'una altea eiutat, per cansar exietinti i no n 111i ele g• nnans ocupare)
ele panorama, ja sigui anant ai la Peulasula eseandinara. diari
mar, ja sigui anant a la intin- alanany ha publicat la fetearafia d'atanya, destruint una mica del plesta cftnc. el tall (e, la (leal no ell•
voltant ;metro l'artifiri celta. ferela pea molt dele impermeable.
deres. Rey de DOU, encera, sota el sol!
clic les normes eiutadanes, l'en-
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El president del Consell de
ministres ha dit als periodistes
que mes tant el ministre de la
Guerra facilitarla una part, donant comple de que en fer-se el
comboi a Tizzi Azza es desenrolllä un fort combat alela una
concentrada enemiga. formada
per mes de dus.mil cabilenys.
Resultaren morts dos oficials
indígenes i set ferits, la mejor
part lleus.
De tropa resultaren. entre
'norte i feries, un centenar de
baixes.
L'enernic tambe-sofrf
baixes.
Comuntcat oficial de Guerra:
'L'Alt Comissari a Ministre
de la Guerra. des de Melilla. comunica. a les tres de la mamada, el següent:
En portar avui el comboi a
Tizzi Azza, s'entrañe combat
amb l'enemic, que es calculn.
que era en nombre de 2,000, i
ocupava els barrenes..
El comboi es realitzä, haventse ja rep legat les trepes, les
q1101S han experimentat les següents baixes:
Tinent do la rnehalla del Er
•
Antont Alas. i alferes del
terç. Yandi. Marte: ferits lleus,
alferes del It ere. Caries Lluis
Garcia. Josep Garria Esteban,
Salvador Marín i Joan Perez, i
nlfereses de regulare de Melilla. Natali Cortés; baixes de tropa, .al veltnat le 100. entre
reírte i ferits, la majoria ardígenes.
Ten diari raadrileny diu que
per noticies particulars sap que

fa tres dies que sortí una eo-lumna do Tatuan en direeoi6
a Dar Acoha, situada a una 51

quilemetres de. la plaça. per
°posar-ere al moviment insurreccional provecat pel Raisuni,
cele compta amb una podensea
• -•—e-te
harca. e

La

•
Pol tica
•

í

LES ELECCIONS REUS
Aquest vespre ka de celebrar-se ai
Republicit-Nlacis lItzlite de Reta
•
una important:ssima reunió per trattar
de les cleccions ter el lloc vocant de
diPulen a la Manee runifat de Celdartst.
Hau, eroduit gripa expeacchi nOtítics relabives a la presentado' efEn
Verdura Gassol, nacionalista d'Acció

Full

de dictan

"GUERRA .4 LES MOSQUES.'"
No heu liegit mai la hishíria de la
reproducció de les :m'eones: Era sap
gres. perqué jo, amb tot i haver - la
llegida mames vegades, no la recordes amb prou fidelitat per retreure-la.
Nornés sé que és una cosa eJsbalaidora. Dues mosques a l'abril sini
milions de t.:rosques al niaig i

de mosques al juny. La proporcia
mosques per habitant no sé si ha

estat calculada per cap especialista.
pene goso dir que és suficient per
submergir-nos en tina negror absoluta.
Si contempleu aquesta perspectiva
que he tractat vagament de sugget i r- vos . • tot seguit llançareu el crit:
"Guerra a les mosques!".
"Guerra a les mosqueo!" repetirá
la vnstra muller, perfectament identificada amb aquest catea higiènic, divulgat adés i ora pelo• metges emirento d'Europa i America.
"Guerra a les mosquesl", repeliran
els vostres infante, sernpre partidaris
d'agredir les bestioles que no s'hi
poden tornar.
'' Guerra 8 les mosques!" exclamaran els vostres company s de feina.
tan pulcres i tan profiláctica cont qui
mes ho
"Gticrra a les mosques l" cridarà el
botiguer oferint-voa un arsenal d'armes 1 paranys per corehatre.les.
"Guerra a les mosques!" c7idarä
amh mis energia que ningú l'especialista en matataes infeccioses ente
merant-vos la restellera de beneficis
que poden agrair a aquest benurat
insecte.
Tothom. al capdavall. repetirà el
crit ale guerra, que s'estendri, eixor-

dador, pea embits de Barcelona.
Per'n mentrestant en els munts d'eSeombraries, palaus encantare erigits
a posta per a clic, les mosques, ben
itodrides, ben recrearle s , Iris protegides, es multipliquen ame mis fre-

nesí que mal.

Roosevelt
5_
2n o mumommum mum muffl ummu mmoua
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Caries Soldevila

Mr. Peinearé ha fet el seu venja. part Mes • grosea. mi.
balanç. Segons ell, el cosí de que els crèdits estrangerio en
l'ocupació a la Ruhr es cobert mares lean baixat molt , la per"pels ingressos. Eins al primer dila r es portada pels alemanas:
dn maig, la nube ha donat àdgi; qüe . paesa es que, com he
huc un superávit. de nou mi- explicat ataree. Yegades. al ame
lions de frenes pera . la Comise', tela: temp's'que una pèrdua hi
de Reparacions. El 'compte del ha un repartiment nou de la:
primer frances,és, naturalment, riquesaa(tots-'els prediters per -1
molt optimista. Es ruca proba- den i tote' els'efentere guanyen)l
ble que les xifres que Poineare .1 alai, per moltagent, una ha!ha donat no corresponguireaa e.
xa 'de. monedaeiteeSernpre: ben;:.
la veritat; Ultra aixte. les per- .vinguclae.
nues de laIndústriae.tranceiti
Avele_diat,25;•:,p'er7e.eletrfpIe£
per manca de roks sOn prols'aee casiiaactejes temences te baixa
blement mes importants que .del mam,s'haeproduieuna puja
les despeee-, d'ocupació.
formielable'-'41a Bona. 111 bit
Ara t'era intereeeant.-que,Cu- hagut pa,pere .. que han ,pujat
no ene dones
ale- 100:000 enterb..tin•dlariAe
• Bona ext donave.;.• ealüpte =la
mapa.
Les perdues- de proclucciaadee ilota .serenitataMbViatwests
la indústria són evidentmentmelt superiots a les franceses.- _
l'intent de dimis4
Quant al coat Tocupacid per
part deis a.l.ri-eiánys ea pot cal-e ,ai6?fteiaqoatno .haurà portat ad
. urament a 'altra cosa que . a
cular per:. les rece del deute' 7 g
flotant. de laeseirculacie fide- Ion enfortimeat de„la seva povl,
eiäria e de lee existències d'or - eició enfront del,1.Senat.
:amb les:.revolL;:f &munistes "a:
a les calles .dela3inclde
_
.1a Ruhr i rumore de-noves tral;i1"
peri.
El deute flotant: ha:-.;passat meses d'os. peleBaneel.meeriall
des de primer de aener a . 1.4) de a l'estranger, te el qual que:
a la _D orsa es' odusiderin atrg
maig dc 1.5 bilió
lid de inilions , a 10,2 bilions. rno:Ife'eSoeptioieme la posible
Es a dile ha sofert un augment bífitat 'de mantertirei pee. gaire
de 8.7 bilions. Si -voten saber temps el canal actual : del. marcli
d'on elan-aten la mejor part ha portat a la Borse . una diie
posició manifestament optimise
d'aquest 8, 7- bilions. mireu
circulació faeluejiseia que ha ta. Tete els papers han tingut
augrnentat en el .mateix temps puges considerables, etc." .7,
Però al costal.' d'aquests hi
'de 0,7 11 bilions'a::7,11
ha altres persas> per les quals
As a dir, 6,4 bilions.
nao és inotiu'
El cost deja resietencia . a la la baixa del mace
sind de pessimleel
Ruhr per part deis • alemanys d'optimisme,Els obrers i . elserandisteel
cf compon del. Deute .flotant,
tot el' qu(Ocier5rta 1 a!
mes la disminució -de les exis-' perde
eder de ' lest
tencies. en os- a les raixes del, desvaloracf6
quant itats que guany'ini„e'lábor.e
Bono. Je- vaig fer observar que':
la ¿remesa d'or a l'estranger-,•• sietes.
Com .es pot -vetefeela
eorneneava en dipesit, pelea aca- 1,-eneia
a .1a Ruhr es; donce,aireiall
barla en perdua..En efecte, 111; 'rfssisna per a Alemailya... -"..
_
milions dmt mares er han Wat'.
I hora es pregunta, qUalseeme
ja cedes com a garantia de'
präetees de divereos Banca ea- solució que s'ebtine-ui, ara, no
hauria, estatiossible fdeluatrá
trangers. Pensar que aquests
111 mitions tornaran al Batas mesos, a mes bon preu, ço ei,
és absurd. Molt milis probable arree l'estatal d'aqueets milions
que ara.,a7han despees improduc
es que els entres 212 mitimaes
que 111 ha- en dipòsit al'estran- tivarnenttlámb.la resistenoia?
Joan Crexelle
ger faein el case' d'aquests i
no vegin mis lee caixes del
Berlin, maig de•1913.
•
ci e. 1016
pBaapnece. Ehe 8,7
0.unbiciainne".de
milions
o
sisares per dólar. 790
de. mares or, (Pie amb els
AME 8L1Tth
U1(
milions de mares or perduts
pel Banc Imperial fan un total
A Nottodden (Noruega. ) semela-que
de 8.10 milions do mares oh
ha un home que disposa de sis ser.Aquesta quantitat es -un míni- hi
ma un telegrama de
mum. Altere eälcule donen sin tits. Segons si g
subjecte ha estat utilitmiliard, aluienye. Per saber Bergen. aquest
zat diverses negada per la policia ;e:*
que representen 500 milions
a retrobar objetes robes, acuesta
mares an. hom pot pensar que sota terra, a, moles quiliameees llene
ean une 1:300 milions de pesfonedissa.
setes. O sia pee monys de la del lloc erl s'havien fetheme,
que ea diu
Une layada aquest
tereera part del total de bitIlets
de casa sera;
Halvorseu.
sense
moure's
en rirculacie a Espanya,...
va descriure ane exacritut sorprenent
Es pot dir, clar, queel que l'indret on uns rnalidctors .havien
cl Baue Imperial ha . perdut es
tatorat Cl producte d'un robatori.
una perdura privada del Dalle i. cap d'algun temps va 'e...51,er robat sre
per tant, no es pot, sumar a les gos de caac. Totes les recerques de 1,1:
des-peses do l'Estat, cono no se
ioren inútils. El prenat
sumen les perduee que poden policia
en part de raen. iiksj
haver tingul els botigures de lee no es trobava
s'ene a consultar ilome dels sis
la Ruhr. Les perdues del Sane. horca
sentits. el qual afirma que el gus
cona les perdure, dels botiguers.
en .tila val( sitUada a molla
traen certament impertäncia trobava de la població en 'Aviene'.
per a l'economia general alema quilòmetres
nya. pera no tan elireete com SCI1S amos.
També diuen queteen certa
les enormes de l'EStat. Contra liaicorsen
ekseobri l'escisteucia de TM. f.
això es poi dir que. la .pèrdua neral de :erro en un erro que en aquel!
del Baue afecta a teta'Alema- manera' estaca cubert d'una ,.espessg
nya, perque afecta la garantia
capa de neu.
de la moneda en circulació i
la impulsa a la baixa.
de la perdua d'una part de
lee reserves en or, es idèntica
Eiliop-ai
a la dr l'augment del Deute (lo- Lasituació,
laut: irepulsa • a la baixa de'la
moneda.
Dos dIputaia franoesos I un od
D o cera ha baixat la garantia
en or que té el Bisele Imperial
"dieutot han' estat agredlte
en donaran idea el fet, quo 111
"camelista du Rey". a la cara.'
milions han estat dipositats en
garantía de préstecs de divises,
bra Me. Lean Daudet ,ha esta
212 milions catan en Danos e s .
durament-esbroncat, I M Roen
trangers a punt de fer et ma200 milions eón
tela cansí,
riót ha Interporat el Gossen peral

a

garantit de l'emprèstit del sil-

lar. La quantitet que resta neta
d'hipoteca 1 de perill d'hipoteca CM a garantia deis bilMete en

cireulació no arriba a

500 milions di, mares er. Si
pensem que part gener eren enles nxistencies d'or que durant
costra mil millons, resulta que
un cert !reme seran encara
garantía deis ballets en circolacró salan re.divit a la meitat.
E
gisimaredirm, eqsiotes adeAliTur.iataneaa, era
Ruhr, "la (plantita! de moneda
en circulació rala fet den ve-/.
gn-les mes gran rnentre la .ga-'
renten der s'ha redult a la meita t ".
QuI sofrrix aqtlosta pérdurt?
Mentre els estrangers tensen
enormes creeits (el marca compartien la perdua amb els alemanvs i segurarnent en porta-

celé aplIquda sanolons. El
eletre eo Motorice ha premiso
obra: arab (menta i ha estat
donat un vot de oonflanca al
Govern.
Las oomIsslo7is privados alamanees fan zottvcs eestiona a
Londres i París prop del comen
I !a blanca per vetee dc finar la
xifra de, len reparacions.
La vega de oomunloaclone pos.
tale I forrovlarles a Delalea ha
acabat I ha estat reprès el tea.
ball.
KA
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e
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Jssia d'Aeciouisles dele Ferrocerrils

Ingressos de le Compeuyie dele 17e-

illeceet

rrourrils M. S. A,

S'ha celebrat a Madrid la Junta general d'accionistes dels
ferrocarrils secundario i estratègies d'Alacant, sota la presidencia del senyor Francos Rodríguez, aprovant-se la mediória presentada pel consell, en
la qual es proposava un divident de 513 pessetes per acció,
despres d'unes observacions de
Juli Bassols, de Barcelona, i de
Frederic Carlos Bas.
El senyor Bassols va demanar qurf es fessin rotiizar les
accions a les Borses d'Espanva,
justificant la seva proposta i
dient que era moment oportú
per nacionalitzar aquesta empresa, atordant-sP que el Consell estudies amb carinyo la
proposta per portar-la a termo
per poc que fos possible.

De 1 . 1 al 10 de maig proppEssat
~Esta Companyia ha tingut un auznieta en la >era reraptacid de 217.343'1
petsseles vista la matrixa en les dates
de I tr2.2.
De

cener al 10 de mal: aquea.
In Compans la ha tingut un nugmen
t
en la sera recaptació de 5.151.32781
peore-tee, vista la mateixa en l'erut
lernten
-ladte
l'any 1022.

Adverliment
. Com .ia rarern (er ronstnr, aval. dissable, rotarrlça a regir la setninna ang. I.sa a Borsa, i per tal metiti ni Id
liattr3 sessions de (5.tr2a i a In
tarda.

SASTRERIA STANDARD. Elegancia Econurnia. Colomb,
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VALORS CUPONS GIRS - CANVI
Negociem els cupons de!s Deutes

INTERIOR, EXTERIOR i AMORTIIIABLE
4 per 100 i Tresor 5 per 100

venciment 1 de juliol
41111111I

Banca Marsans
Valors - Cupons - Girs - Cartoi - Colorts 7.dtges

Barcelona - Rambla Canaletes. 2 4

Pons dels Deutes INTERIOR, EX-

arsansbank
Sucursal a Madrid:
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Cotitzacions de 1 Juny 1923
NEW YORK

COMPANYIA HISPANO-AMERICANA D'ELECTRICITAT
La Junta General Ordinara
celebrada en aquesta data hh
acordat repartir un dividend a
les Accions series "A" i
d'aquesla Cornpanyia a rati
1'11 per cent d Ilur valor nominal, o sigui pessetes 35 per ar-

GLLIGACIONS YAGIES

la.

.

repartirnent cte beneficis.
Barcelona, 1 de illny 192.3,El President del Consell
tninistració . rinf n ! Morato i S p
-nesfva.

Chaves i C,8 1 S. en Cta.
BANCA, CANVI, VALORS
Rambla del Centre, núm.
Telefons 1230-1231 A.

1

de oarn I de

GEL ATINA gallina. Miment poderós per a persone
d,lierudes. E. MartIgnole, ESCIE
dellers, 10

Lief condensada

.

.*c_4ant d'avui: Sants Erasme i
Marcelf. màrtirs, 1 Santa Albina, mertir.

Per prevenir-vos d'infeccions, desinfecten amb
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C Gel Tablee 1 1
C. I rasatläntiea

FEINCIHILS 1 Ifighilf4

"6
'

lelegraMl
1 anca . .
.

ACCIBS

Aelsr.les

174E1

1741
1.11
1287

1361

C.81 ":ANS
Tuca anterior

havent-se aprovat

tot

seguit l'Ebtatut

rItte ha de regir la nona ‹ntitat.

A l'esmentada Assemblea tau
la segitent Junta de gavera:
President. N'Angel Itemigio Rodríguez, i els %envero .1 oren Casasnla, Angel Queralt, Merla Andreu. »seo telnnse, II.idre Sinl. Rafel Avda de la Mota,
_loan 13agatr, Francesc Stisi o .105ep
itera.
••••n•••••11

Organitzat per diversos Esbarts de
Dansalres, diurnenge, da 3 de juny, a
lee once del mati, tindra Idc. a la plaga
de Tenias, un gran festival patrióric,
a hendid del roonument a En Pep
Ventura.
La notable cobla Selvatana", de
Caoba de la Sclva. interpretará stä sal-clanes de distinto auters, i. a mes, entre la tercera i quarta sardana. un con.
junt t(nrmat pelo dansaaree deis E2.
harts organitradors tallar) Ico "Dan-

Seo de Vilaneva".

Vi negre, O 75 amo 11re
Cellers ARNO A 1AR$STAIVY
Llahilitat deis mestres ofigial3 del
partit de Barcelona pagara els havers
drl mes maig , d ' ubre, d'ente a
una i de quatre a set. i diumenge,
deu a dotze. 21 local de COS:Uni.

El grop excursionlsta "La Punza"
ha organitzat per a denla. dumenge.
una excursió al Castell dArampruno a,
sota el següent innerari: Sant Boi,
Sant Climent. Bruges, Castell
l'Aramprtmyi i Gaya.
Reunió, e,tació de Magória, a les
4.45.
RESTAURANT ROYAL
Sel6 de Te
cada dia tr dansant de 3 a 2/5
de 13, i dinar a 1 americana, de
9 a 11.

El priotim ¿...menge, dia 3, a ,ä•
quatre de la tarda, en els jardins del
Palau de la 1ndústria del Pare se celebrari un festival de sardanes, organitzat per la Junta d'Exposicions de Primavera.
La notable cobla de sardanes "Catalänia" irCl0r7retar Un escollit pregraola. el qual podran daga r tots els aficionats a nOstra típtra clanga, servint
la invitació o entrada per a neitar
l'Ezposició d'Art.
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V1LA NO V A UNI0,6

L'Associati6 de Professors de Cen
tres de cultura de Catalunya i la d•
Professors partitutars de Barcelona, retmits en Assemblea, han acordat fusionar-se sota la denominació d'Unió de
Profe3sors Assnlariats de Catalunya,

Metge agregat deis Hospitals de Pa
Gola, Nas I Orellee. Consulta d.
econOmica de 12 a 2. Hbla. de lee FlOrs, 4, primer

7e715, queda novarnent ajornada la feslì de Pesca. la importanria i tal
ta Campeere que ir C a t e,11.1 Sule1,1 Oh
CrriCt Pf La riel quid no cal 11%ar,
pruposara cckbrer denlas, dnitnenZ,.... .11q60.äteä SCh4/CRI , tindran
110‘ii

salia d aetes ‚Jr te rrdereEn
neta! del Pelo, carne de Fiaste
nfimero 23, pre0e:1f part al 12111e 1 2
delegacions de les A5tCyciaCiOns
gran

Grans reba:xes
1'1 al 15 dl corroo] en jocs
d • olie5 , pl ruszecol.•%, pluts.
ele.,
.le

NEVERES 1 CELADORES
Llorens Gris. Rambla Flors, 30
El prnpra35a1 dis%aizte celebra oesst5
la Juma de Gtntru de la Quinta de
Salut "La Alienta - , tratiant-se dl
507001 a:UrrIpleS itii regini 'Mero.

e2dors i 1ndusitia1, licateri 1 2
prewntacirms dels Agentamcnts 22 9
in,1.1.0 !ora niaritimes.

RECLAM: Llonganissa etla
"Siberia", a pies. t t '50
Maillega'
porc pura '1111i.
Fis", a pesseles 3 . 75 pot
quilo. Vida! i !libas. Ilbla.SatI
Jusep, 23. Tel0fcn 128 A.

assageu-la i l'adoplareu

Rambla Flors 26, oliga

CELEBRES BOM-

BONS I XOCOLATES
El Crup exCursiont1ta "Bareeloneti'
te anunciada per a denla. dmmenge
una es:cura:6 cocectiva de media a
Vallvidrera. Sant Pere Manir, Pedía!.
bes i Sarria.
Sorbida de l'estatge, Sant M47/C.I, número 3 , a dos quarts de set del mati.
Josepa Lladó ',el-mg. de GO
anys. a les onre del maii 1,ngllp UT1 fort 74t3 17
d'arlFirditt.
DespeeS de curada a la Casa de'
Socors del correr de Barbarn.
fon iras:Redada a l'hospital de
la Santa Croo, en estat greu.

CORDILLERA
Vi blenc, 073 amp. litre
Cellers ARNO A MARISTANY
El Grip exeurrioniste "Teueraris'
ha projectat per a demi. din 3 del que
Fam. una excursiO a/ Montee:re, seta
el segú3nt itmerari:
50711 PinI. Sant Cebrii de Vallalta,
Montargre i Cualba.
Retorn, per la línia de França (interior).
Sortida de l'estació de França
toral). a un quart de cinc del mati.

11.3[INA

ELS MILLORS FABRICATS A ESPANTA
a Plus. 1250 ei quilo
Superiors eocolates a 2.
2 . 15 2 3 pe.,, seles els 40U
ramo.

Novissimes creacions de la
casa

Cremes da x . tcolalr. l.1 13)111,1 1 1 rarrittuesa al C3 rarnel.
Aquests tres pr.:ductes
finieument s' A xpenen en
capsetes de Reune al preu
de 3 pesseles cada una.
Gran assortit d'ohjeries
prnpis per a borles bateAgs.

De cm. diumenge. inaugirrarii 105 I,
VCS SC.371., el primer Congrés Calo'

Denla, diumenge. dia 3. a les Pe
del mati, A n ma dels Geigitt
Ithraran I acostumada rrunin m 130a154
local d . la Schsda Cantorum. de Sta
Just (Palma de Sant Just, mint.3)
En la ketura que arui. a les fe 11
la tarda, donará el senyor Mari i
ralles al Colegí Notarial explicarir?
ha • t de les dues primeres ft;reaules

set, programa, o sigui els drets
vid-as instituida usufructuaria, es" g
tc s tament no Id ha altra válida inSttl,
ctó d llena; i els drets de la
també 1777:;:litda hereva WtdrUC1111ti.
quen per a despees de la 5r.Va
lia etdat ir.scituit 00 fill dr: :estado.

[lial[d
el 1 Dr. Girnind nambl FIL 110211015.
norn. 6 . 1 er *centre imseita11 9 21
P Imp.28neta. 11115
kapeeials fruta:unto Pe r el PCF
ro ni rapid de les 0131 Mes secretes.
Pl rrlu p111 noma prosista. 09,'
bulla: de 9 E 12 1 de 3 a A et0or
In ca per a empleats 1 entere. Eled
cel Sol, 45.
.0

Es la reina de les aigües de taula

LA DE LA VALL DE SANT DANIEL
SUTH E BIA STANDin I
Carro; de Colornb, 2 (Placa
Real. - Casa Francesa).
Abans d'encarregar eIs vostres
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SOCIETAT ANONIMA
MORATO
Es con vo ca Pls sonyors Acrionistes a la Junta General ordinaria que hacha. Hm.' el d:a 2.7
d'aquest. mes. a her 11 d .. 1 metí.
al domIcili snoial, carter dol
Com p re. mim- 11. per a l'esamerl i a p r ov ac i ó del halan,' o la
memòria del darrer eserrici i

Od.

1171:01

Tan,' .1 n312
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30/O
0
6 u, u
lrgelis rar.
.. • .
1 1111,10e: 4 1/1
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Contra lliurament del cup 6
correspor.ent es (ara precito
l'import csrnentat a partir. del
G de jnny (In 1923, en ,'l5
giients
Madrid: Banc Central: Banc
tirquijo i Banc de Biscaia.
Barcelona, S. A. Arnüs-Gari.
Bilhari.Banc de Biscala.
Berlín: Deutsche BardeFrancfort. S. M.: Deutsche
i Frankfurt,
Brussel.les: Banque de Brutelles.
Zuric, Crdrlit Suissr.
Madrid, 30 maig 1923. -- El
Secretari del Consell d'Arlininistració, Miguel Vida! n Giiiirdir-
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Per a la vinenta temperada, visiteu la casa

STANDARD
i estalviareu un 30 per 100 1
Vestits a mida per a senyors I per a senyoree.
Reparacha i reforma d e i
vestits a preus moderate. 1
Degut a es circumstáncies anormal%
cresdes per la vaga del ram de traba.

Depositan:

JOSEP PAGANS,

1.4tY;•••

Ponent, 28

4.4

lid LOE iflifiN 1 Dial

WOla

Ha mort cristi3nament

A. C. S.
El meu •9p6s Antoni S aboya, fills Isldre i Assurnreil
fill politic Manuel, germ ans, germans polftics i parents
loto. preguen a llurs arnics i coneguts un record P27
la se v a anima. 1 Que se s erveisin assistir a la casa mortudria. Sant Pau, 73, ay o i. dissabte, a les quatrP de la
tarda, per a aeornpanyar el eadaver a l'esgle .e la Parr°.
qUia "" Sani r a il Id Camp i d'alli al cementiri del"
No es convida partlouterment
Corls.

tata

2
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Goieru

El "camelot tx Rol", que ataca a
a Nausee és un tal Jean de Lortaa—Radio.

LA SES.S10 DE LA CAMBRA
CONFLeNteA EN EL GOVERN
París, L — Amb motiu de.
e interpele:teje anunciadia pel
eputat Henri Herriot que sstut
liecent avut a la Cambra, hi
tan assistit teta els diputats.
La interpellació tenia per oblee ratee realitzat contra ele
ti:el:tate republicana Sangnier,
loutet i Violette palls "Camella du roi". Entre els diputate

esea gran excitacie. e las tres de la tarda la cae dele Passos Perduts es trobay a plena de diputats que covetaren l'ag-ressie d'ahir.
Qua:: aparegué el diputat se-.
tpr Daudet es produí un formidable eschndol. Mollee dipu:se as Manearen contra d'en
tee la intenció d'agredir-to.
a diputat agafà a Daudet viorelarnent pel bree. El diputat
Pule!
interringue -acenseeee alliberar Daudet amb

'sjuda dels uxiers de les maneieDt arreesore 1 treurei de la
- La sessió començà entre
manifestacions de presta
5 fa e silenci quan PI1 dipue
Herriot relata ele surcasCaber cene" -an la seva
netada interpellacie. Eletgla
ere - e s la conducta del diputat
lei t et ei qua l ha defensat a
*A:-:>t a la Sala del Passis
?erdete.
Al e sberes al diputat redaliets senyor Daudet interromp
tirador pe pe la Cambra renota les seres protestes fins el
eunt que Daudet no acensePer fer-se oir i desisteix del
Mu propesit. Molts criden: "A
iassasse al traidor de la pesenyor Herriot demana
lee s'aclareixi d'una ve-gada la
C acee que el Govern defineix
earament la ceva conducta.
1:!'elgeix després forles centre-es contra els partidaris de
r ection Française" per la car
e d'amenaces adreçada a B111.9,101 un ancle eue compla 82
raye,
Eis republicans — din — esaa d'aquesta situació
ealereptat d'ahir 'ha acabat
¡al:ostra paciencia.
, Ei diputat Brousse din que la Relaalea està amenace i que es precfs
krar energimment contra els realisEl ministre de l'Interior peala a la
Menta manifestant que el Govern per?en en¡xgrrament elz provocadora
hitas fetz. Din que el Govern ho ba
Playas ja trob els registres realitzats
Pa registres que han donat la elan
tzna. -rasta organItzacid coleas. per
ea la Franca. El Gerern esth de•idit
def en sar la Bel:ir:Mitre.
sen-yor Daudet intenta parlar de
eeprodnintaie Entrando!, pera desxls sconsegueix fer-e• oir. Din que tot
ene pasea tu toda res mes que re›es
, li j es ~n'a el sea Partit i que
iseti4c1:cs de Feaquerra exciten •
assaaaini.
Es retirara Feseändol i ele diputats
l'AlYnt a Detlete
tierno dimana que el Govern acecetie0,4 „ día presentada pel diMis Bromee, pule la Gamma esta
Itaita L defenzar la Repabliea.
Per tina unanlmitat de 500 vote s'aIota la primera part de l'ordre del

eer 379 wats contra 171. s'aprova la
•
Part de l'ordre del dia cotice• tur vet de coz:Ranga al Govern
/f- N'inca re.—Radio.
leeV1:1. QUEDARA RESTABLER1
' elfBE EL SERVEI DE COMGN ICACIONS POSTALS
i. — Ha terminas la vaga
l'a-revea-e rep.ealent arui el trerPer estire. del Sindicar
aa q ue demi quedan lambe resel une' de consunicacions.—Ra,

a

enar g ua moratUria le qualre 31118

Rea ll o el
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1%4 1.—Alguns "camdots du Roi"
gydren durarle el dia (labia mengansitaven per tres llocs diferente
pactó. els diptuaas Mare Sang¡aras Noutet i Fex-diputat Vioate, enramaos forres garrotades.
¡arre els "cameleas du ROi " es prac t'aa alga/tes detenciens amb motiu
iaaats tets.—Havas.
has, 1.—Amb tut haver estat obdagressione pels "camelots du
- ea diputats Sangnier 1 Noutet,
rez-diputat Violette, se celebra lamiting contra el ieixesene al
de lea "Societés Savartes".
Myt st s parlaren de represàlies con,* 'camelees du Rol".
lambe es aadarà que aquesta inca
tindran repercussió a la Cambra.
Lagressar de M. Violette és un esaaset de aiedicina anomenat Herui

el

!haya la riir

ida de

Londres, 1.—La Comitrai6 de financiera 1 politice alemanys, que ea traba
actualment a Londres per obtenir el
parer dele principals representante de
la banca i de cornees a ngean a sobre la
:iba de lee reparacions qu e el Gi-s era
alemany ha de pagar conferenciara la
setmana entrant amb el grup Industrial de la Célknbra dels Comuna, La
Conitjasid alemanya no ha intentat entrar en relaciono ni amb el minio:set
d'Afecta estrangers ni amb el Govern.
El "Daily Chroniele" anuncia que
reresenptants alemanys efectuen una
Informada similar a Parta Afegeix
que aviat se celebrara una conferencia
internacional, en La qual es possible
que els aliase examinin junta dintre
d'un mes la qiieetib de les resoaracions.
—Radio.
• •*
Berna. 1.--omuniquen de Berlín que
segons manifesten els cerdea oficials,
en les proposicions que aviat el Reich
preaentarh als abata, principalment que li sigui concedida a Alemanya una raoratdZria de quatre anys,
durant ele quals estigui dispensada de
prestacions de tota ciaste.
El Reich oferirä als abata, en concepte de reparacions, una suma de 30
mil miliona de mares or, i si la capacitas eoonernica d'Alemanya bo permetes:laurel-la als alits mil milions
mara or mes.—Raras.
*••
•
Berlin, L—El ministre de Transporta alemany Ist declaras que les 11niel de ferrocarrils continuaran essent
explotadas per rEstat.— Ha' as.

nimios :: l

LA RUHR ES QUASI BE GENERAL
Berlín, a—La represa del treball a
.1a Ruhr és quasi bé general; I augment de salari concedit als obrero minaires per la Comissió paritäria ele
23erlin ha estas també concida anls
industrials ale obrera memilargics.
La vaga ha cessat pes emplea a Witten. Solament a Dortmund queden encara en vaga 8.000 obrers, pela) és probable que reprenguin el trebal l &are
de poc.
Recklinghausen es Túnica chrtat on
conserva la sev a densitat el movimeht
vaguista.
A Dusseldorf ha terminas la vaga
deis obrera de les fähriques de gas I

electricitat —Radio.
STINNES A SL1SSA
Roma. 1. — El "elessagero" • LA REPRESIO CONTRA ELS
COMUNISTES
diu que el senyor Hugo Stinnes
ha acial a Milà on ha corrieren-- .Elberfeld, 2.—La pulida lu deseociat amb algunes personalitals, bert una orzan/tramó comunista, dinespecialment amb el banquer tre Ce la qual figurava l'amor de la
insnrreccin de Bochum.
Teeplit z.
Han estas des:nema catorze MdiviEl senyor Hugo Stinnes marxare immediatament a Suissas dus, incautara-se la policia deis dacaments que figurasen en els arxius de
—Hayas.
Parte, 1. — Comuniquen de la dita organitraci6.—Hasas.
Brusselles que una nota oficioELS INEUNDIS ALEMANYS
ea desment que el Govern bel.Dasseldarf, a — Es desmenten les
ga hagi comunicat a tots els

DE
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11311 queda! solliciouades lgs
iagues de CO11111111C3C103S
—O-

Els lerrocurlls alemauys

noticies d'origen aletnany que shagin
concentras tropes a Merister per éster
dirigides com a reforços a les ciutats
de la Ruhr an ea nraduiren distarbis,
El control militar francas sha exercit rigorosament, especialment aquests
darrers dies i res no abona la veraritat d'aquesta informació tendenciosa. Es impossible, per altra banda,
creare que el Govern alemany hagi
pogut suposar ni per un segon que
les autorizase d'ocapació permetrien
l'entrada de Fescircit alernany als terrifares ocupats per qualsevol causa que
f os .—Radio.

Brus.selles. 1. — S'ha seabat la vaga que els ferroviaria
sostenien fa algunes setmanes.
En provfneies han estat objecte «agressió alguno fogai:
ners i maquinieees.—Havas.
LES AUTORITATS ANGLESES
INTERVENEN A COLONIA?
ELS RESPONSABLES DE LA
Londres, T.—Comuniquen de Bechurn
VAGA :: UN SUPLICATORI
al "Daily Express" que les autoritats
CONTUDOS SENADORS
britàniques han axelenat la detenció deis
SOC LaLl ST ES
Brusselles, 1.— Segons afir- ineävidus que dirigeixen els vaguistes
macions que es fan ale cercles de Colònia.—Havas.
politice, bi ha el propasa de pro L'OPIMO D'UN POLITIC AMEe
sentar un suplicatori perquè
RICA
siguin preceeeate els eenaders
Londres, 1.—L'ex-goyernador
socialistas senyors Fraiture i de Kansas, senyor Alen, In
deRenier a conseqüència d'haver- clarat a un redactor de l'Agense descobert. segons documents cia Reuter que Alemanya cesorpreso-s, que els esmentate menea a copirence's que la sera
pollitos tenien participació
política de resistencia passiva
un pla de campanya que havia ha fracassat i que arribare a
de portar-se a cap aprofitant el ésser una potencia estendrada
desenrotIlament progresiu de la econemieareent, si no fa otee-vaga dels serreis ferroviaris i mente que convinguin a les po1 teneies aliades.—Havas.
de comunicacions.—Havas.

811 la eleslió del pagad

Berlín, 1. — El vice-president
del Baue de l'Imperi ha dularat que les autoritats «ocupacid s'han inc,autat d'una suma
total de 127,386 milions de
mares en lee diferente incautaeions que han fet.—Ilavas.

LA CONFIANÇA DE M. MILLECRISI PARCIAL
RAND
FRANCESA-?
París, O.—Circula el rumor
d'una Pròxima modificacie ministerial motivada per la possible sortida del ministre de
Justicia M. Colrat, la conducta

del qual ha disgustat el Senat
en plantejar el vot de contienen
després de declarar-se él Senat
incompetent per Mine els comunistes. Es parle de nou de
M. Colrat per a l'Ambalkeda de
Franra al Vende—Radio.
L'AFEA DEL BANC INDUSTRIAL DE XINA
Paris, 1.—Ha començat la
vista de la causa incoada amb
motel de la suspensió de pagaments del Tiene Industrial de
Xina.
Entre els acusees principals
figuren el president del Consell
d'Administraeie i el director del
dit Banc.—Havas.
SERIOSOS DISTURBIS A MENIC ORIGINATS PER LA
QUESTIO RELIGIOSA
París, 1.—Segons troticies de alexic, a la ciutat de Durango elan
produit seriosos disturbis originats
per la qüestió religiosa.
Una multitud que no baixaria de
tres mil persones ataca la policia provincial desarmant els agents que
unes hores abano havien foc sobre
cls manifestants.
La causa deis desordres es princi•
palment la llei reeentment aprovada.
en la qual es limita a 25 el número
deis ministres de totes les religicns
que s'autoritäcn ä l'estat de Durango.—Havas.
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Governs aliats els estudie tecnies de les reparacions, els
guate no han estat comunicats
més que al Govern frances.
Assegura la nota que ni en
aquests estudie ni en cap altre
comunicació feta pel Govern
belga al Govern trances hi ha
el mes petit senyal d'una preteca divergencia entre la política d'ambries palees.
Pere per segons qui el punt
de vista dele clus Governs dilereix en que el Gmern belga
considera l'ocuparle de la
Ruhr cera a una simple mesura
coercitiva, mentre que el Govern fr ancés mira la Ruhr com
una garantia, l'explotaci6 de 91
qual cal organitzar. — Radio.
-LA REPRESA DEL TREBALL A
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Londres, 1.—Els periòdics
publiquen un despatx d'Helsinfors segons el qual el die 30 es
declare un incendi al teatre ele
Depera de Petrograd. L'edifici
completament destruit.
El púlele s'atropellà a les
portee de eortida, resultant
nrinibrosos morts i ferits. — HaVas.

EL JAPO NO RECONEIXERA
EL GOVERN RUS
Toquio, 1.—Un alt funcionari japones ha nianifestat ene el Contra
del seu país no reconeixerà rnai, incondicionalment, el Gotera) sociétic
com a Goyern de Rússia.—Havas.
ELS LITUANS OCUPEN LA
ZONA ADJUDICADA
Viles, e.— Els lituana ocuparen
ahir la zona neutral que fou atribuida
a Lituänia per la Conferencia d'ambaixador s.—H aras.

—O—
Lausana, 1—La conferencia
de la pan discutí ahir la qüesti6 del pagament deis cupons
del deute °tome.
El president de la delegaeie
turca, lernet- paixà, mantingué
la imposeibilitat en qué es tetaba el Guam del seu país de fer
front al pagament deis dit cuPotts En vista d'això, els repreeentents anees contestaren que
la qüeslió afecta únicament el
Govern ture i els tenedors del
Deute otomà.—Ilayas.
Lausana, 1. — La sessi8 celebrada
pels périts fitiatíciers tiO ha tingut cap
resultar en t'o que es refereix a la
qüestie del pagament dels copera.
Un dele delegots otonieus que ha demostrat mejor intransigencia en l'afer ha estas Hassambei, el qual, eom
se sap, ting,ne un soralles fribiiis en les
negociacione que entaulil a París amb
el, tenedora de cupons.—Ilavas.

TURCIL"Le I ELS ESTATS
EL REPRESENTANT .eMERICA REP PLENS PODERS
Washington, L — El Govern
nordatneriee ha contera plens
podare al representant nordamenice a Lausana perque pugui negociar i signar un o di-foreste tractats c-eenercials ainb
Turquía—llave.
L'EXEIICIT BRITANIC ES PREPARA PER EVACUAR ELS
DARDANELS
Constantinoble, I. — Els periòdics turcs entine:en que l'exereit britànic ha començat els
(op us preparatius per a l'evecuació dele Dardanels.
Es recorda respecte - a aquest
particular la declaració recent
Set a Lausana que en cas d'una
semejó satistacleria l'e\ acuacie
dele Estrete per les trepes britàniques podria efectuar-se din
tea d'un mes — Radio.
A LA CAelARA ITALIANA
ESCLATANT TRTOMF DEL
GOVER::
Roma, 1. — A la Carnbra
liana termine ahir la diecussie
releti y a a la política general
del Govern, nprovant-se per
283 vots contra 83 el pressupost provisional per al periodo
entre el 30 de juny de 1923 i
igual data de 1924.
La preinsa italiana i l'embaid
públiea es mostren satisfetes
davant la victòria del Geyern
de efusolini, fent ressaltar que
els vote de la Cambies constitueixen un veritable homenatge
del rafe a la magna i !reportanHesita-la tasca portada a cap en
els eis darrers meses pel
verla lee:lista.
Es d'observar. en efeete, que
cap Govern Halle dee de 1888
ha obtingut en vol de contienen tan ampli per a rapte-meció
de N'edite prosisionale.—Havas
ELS PREPARATIUS DE LA CON
FERENVIA DE TANGER
Londres, I.—E1 ministre d'Afers estrangers lord Curzon ha rebut l'ambaixador de Franca a Londres, conste
dr SaMt Aulaire, amb el qual ha tingut una conversa sehne la projectada
Conferencia de Tánger.
Sembla que els respectan Goyerns
ja havien canviat impressions sobre
aquest assumpte, pera fins ara no ha
estat adoptat cap acerd. — Havas.
HOLANDA I L .AGTIVISME FLAMENC -:- UNA PROTESTA DEL
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PRESENTACIO DE LA CANDIDATURA

Gran miting al TEATRE DEL BOSC
diumenge vinent, dia 3, a les 11 del matí

Parlaran els senyors

Huís Massot i Balaguer

Antoni Rovira i Virgili
Jaume Bofill i Mates
1 els candidats

Pelai Vidal de Llobatera
Lluís Nicolau D'Olwer

GOVERN BELGA
Brussel . les, 1.—Segons els
periedies , d'aquesta capital, el
Govern belga ha encaregat al
ertu representant a La Haia que
demani explicacions al Govern
holandés sehne la preeeneia de
guatee mernbres del Oovern holandes en el banquet ofert als
activistes flarnenes que foren
condemnats a mort.—Havas.
LA PRINCESA HEREVA DE MONACO HA INFANTAT L'HEREU
DIRECTE DE LA CORONA
Niea, 1.—La princesa l'eleva de
alanceo ha donat a Ilum un princep,
el qual será ehereu directe de la carena dels Grimaldi. La noticia fou
manejada oficialment anal una salva
de 21 canonades, hissant-se tot seguit
la bandera en els edificis pública i
engalanant-se multes cases particulars.
Poc després el preicep rebre en

De

Catalunya

MATAR°
Sardanas :: Frasea el'educaole

fiestea
Dissabte passat al vespre, enfront del
Bar Altimira hi bogué una audició oc
sardanes a cartee de la cable Duro i
organitzada pal benemérit Grup Sardanista.
En gran nombre torea els fervorosos de la nostra típica densa, que la
puntejaren.
— Com tots els anys, en els pata de
les Escales Pies se celebre diumenee
passat el simpätic festival erEducació
Física. Hi prengueren part mes de 2 .5.)
alumnes, convenienurrent equipats, resuharn d'un efecte admirable.
Dels dotze Marteros que es coma:nava el programa, cridaren més
ció els exercicis clàssics amb barres
paralleles i els salto amb perra fentK acreedors als premis a l'efecte destinats els lores Josep Vives i Antem
Sanfeliu; cridà alai mateix raterecie la
cursa de cintes amb bicicleta, de les
quals sobressortí la d'En Miguel Badamea.
Fou objecte de incites felicitada:a
el professor senyor Bricall.
La Banda Municipal. amt) airoses
composicions, fía mes agradable lato
te
—

A la Sacietat Iris elan cornerteat

les reformes raerigrandiment de la 52.1a
d.e festes; reis- rates que es feien je
are-rescindibles.
M'altera al Consell directiu de I esmentada Societat.
—E1 Centre de >Tendente del Conarre i de la Indústria es proposa ceLanar durant els dice de la riostra prepara testa majar. i al saló darles, una
exposició d'obres del nostre artista En

Rafe! Estrene Res. Prohablemeet exposare amb ell una de les seres mes
avantatjades deis-chico.

Guau aocident AutemobIlleta a
Argentona. Un mort I cinc
ferits
Procedent de Granollers uns curarana d'autombbils, de tornada don dia
de campe el tease memoro 7277 t.. d'a.
(atesta matrícula. a e ansa tal veltaaa
d'en-esta:va velocitat i desconeixement
del terreny i tal volta a fallada de la
airaras de l'antomalsil, tepe vintentament centra un arare. n2arint en
te Antoni -Roja 1 Cala easata del Guinor14 i director de la tintoreria ael
senerir dona Creas Vila. de Sant Martf
Frovenrls, I resultaren irrite el
enndueor i empleare de Fautra semen
Concedas Nimias, rreree. eta ritnat,
aluest greument, pitix ta treneade, eres
costelles i el bese eseuerre. ets altera
ompants, Joan Soler t l'irtorih !.!enas foren treelladats a Bercelos
ea, a la clínica del senynr Parten/e:
En Manuel Thanneho Ros, del Poble
Note. iEn Virrorle Llenas Sena frarel,
de Sant Marte per la gravetat ste lea
seres terides, van (eses- coreluits e la
riostra clutat, • la cliniest ele le Germandat de "L'Alianqa Mal-amnesia",
en lores molt ten atteas oels &atoes
senyors atentarle. lberien i Serra. Ili
Insta dermis els instges doc t ore Serraa
ta i Marimon.
14 Junta en pie de "l'Alienen" do.
na (maree perneta se'ls atengues cansenientinent
lis presentaren al dit estahliment r4s
mine regidors i el falla. el rap de pollas. el espita de la g emela civil 1
altea,. la alejar part dels quals camba
havien enat arnh ardas a Argentona.
El conductor del estro i nrOpietari, Sr.
Planlos. a Causa d.' La molla grav,tar.
foti portal a la Germandat per almas
veins i iroliviaus de la Creu Roja amb
tma caru:11a. Ele:euro el senyor Pannes
tois els nitres tretiallen a la tin'oreria d'En Juan Cresa Vila, c,tie N'inane
n visitar els ferias a la clínica. AMI*,
vnidres, segnien din! re la lintel:a
gravetat.

ARTES
Sara inaugurat un mol: servei d'autos
que farà la ruta Avinyó-Artes-Manreea, amb parada al pera de Cobrares i
a Sant Fruitós dr Bages.
Els autor sortiran d'Aviny6 a dos
quarts de sis del madi ; d'Artes, a les
sis i a les ches de la tarda, i de Mall resa, a les once del metí i a dos quarts
de cinc de la tarda.
Els diumenges senä augmentat el sersortint un catre a dos quarts de
vuit del mati i un altre de Manresa a
Ice set de la tarda.
A Avinyó, els diumenges ?hl anirä a
migdia.
rd CII

Lectura d'una noca obra :: Reformes urbanes
Dijous passat, a l'estatge de la Joarensut Nacionalista, i tiavant d'una
nombraba i selecta concurrencia, el

nostre compatrici i eecretari de la joya-ame En Josep Marra Poblet i Guar-

ELS NACIONALISTES EGIPCIS
El Catre, —S'antuicia que els delegats nacionalistes egipcio que foren
internats a -les eles Seycheles, seran

ro, In& la seva aova obra teatral "El
que no pot recobrar-se", pretniada en
els darrers Jara Florals de l'Ha y:tau. bou molt felicitat.
— Seitan ja acabala les obres dantierna:ami:In dm1 "Corralet", del Cementiri Antic, que obstruia el pas del
carrer de Caries Montar amb el de
ime Fusteria.
Els velas afectats per la reforma
s'hae preste als treballs d'enderroe i
a urbanitzar l'esmentat trae de carrete
— Per motiu de la copiosa pitee del
diumenge pastel s'hagué de suspendre
el partit de futbol entre el E. C. Monte
Mancad i S. C. Sarralene.
Probablement el nostre equip jugara
uts partit ami) Ire Unió Espartiva :le
Sana dispritant- se una copa oferta pa
l'equipier Sancho, el qual partit tindrà
Iba el mixim diumeege el catee lo-

posats en flibertat deme.—Havas,

cal.

audiencia particular a Palau per anunciar el felie esdeveniment, signant en
el registre tots els funcionara i
verses personalitats,
El nou princep es dita Ranier !Altas
Erie—Radio.

— Sestan fent gestions per part
de la Junta de la jovente Nacieradista per tal dediter measualment
Butlleti portaveu de la )ovultut, el qual
tindrà encornenaaa lä testa de divulgarió de l'Una cultural i pan- Vetee de
l'esmeniada Joventut.
a- La Jana dc l'Orfee, Mentada:en
s'ha entreviStat amb elements de FOrfea Nova Tarrega per tal d'efectuar
una visita mútila de gen-menor dame des Os- leona,
— Eh dallen vinent carne.rrearan les
obres de fa constameci6 i emplaçament
de la nora lord pública que es colocara a la pteeda del earret dcl River,
la eual is eonstrvida als tallen de ceremica de C. Vienes, de 13aroelens.
amb gran tOtt i
IGUALADA
D'elecelons
elexiganga lerreuxista : Al Casal Nacionalista
Ha comeneet ja la eampanya electoral. Una costeen, icrmada de sacioalistes i delements dispersos, sense ni:lactó determinada prescrita la candidatura deis senyors Ressend Pie i Pon
i Joma Mari i Carretero.
Avui, dijous, a dos quarts d'ouze del
mati, els que patrocinen acmesta caadidatura celebraran al Mundial Cine un
nuting de propagueea, en el quel luí parlaran els seryors Eduard Aunéis, hará
de Caen. Caries Maristariy, Arrtoni
Mit-pele, Enric Räfols i Pire Rehala.
Es parla d'una candidatura jata/tina, de la qual no en Multa en aquest
moment cap noticia concrota.
En quede a la dels elemmts aiins
al senyor Gireua, no sabem quines
1 icultats deuen haver-se presentas que
ro 5 hagi fet pública encara.
Lantiga "Case del Pueblo", fino
ara "Federación Obrera", s ha correrte en "Ateneo Porvenir" i ha Masa
auras el canvi amb la reptesemaciO
d'obres teatrals anunciades en rientes
cstranya.
Es bona que ele que pretenen emancipar robrer del jou burgès et trobin Icé conservant al dentera la mar.
ca de ¡esclau.
Dijous, al acapte, va celebrar-se
reunió general al Casal Nacionalista,
per a procedir a la renovació de la
Junta, que amb carecer buen regia
aquesta emitas.
Ponen nomenats per aclamació el senyors Pera Borras Estruch. Prendeati
Jaume Vicie Casanovas. sice - president;
Jaume Ortinez Gili. tresorer; Jata Riba
Faura secretara i Ramon Queralt Gili,
•
vocaL
— Diumenge passat, la parnequia'e.
Nostra Senynra de la Seiletat celebra.re la seca processó de Corpus. hatent
estat confiat el penó priecipal ah joves Francese de P. Berna:Las, Joan Roma Torra i Josep Vilarrúbiu Roe

SANTA EULALIA DE VILAPISCUYA
Festes
Estan organitzant-se els festege amb
motiu de la festa major de Santa Ealilia de Vilapiscina.
A tras de lamerá teatral. festes
futbal. Mima-ras religioses, reparta-mili de bons ale pobres, tindran
els importante JOC3 Florals que. se
celebraran el dia de Sant jaurne, a les
onze del mati a l'ensalza de la placa
Nacional.

BERGA
Feetes
Dia 2.--Comencement ee

la

molt

n'emanada Fina de Corpus. una de
Ira mee itnrertants de la reates terna
Die 3.--Repetició dele fiar:vals del
Mona. En aquest dia tse Jugara al
etunp del E. C. Berna una artfetica
copa "Catalauya". ofrena de lee entinas "Centre i Joventut Nacionalista".
'A dos minas de nou, grao duren de
fees al Pasme; flo la In lestrie. En el
"Centre Nacionalista" es representarh la comedia en tres aet:rs "Don Gonzalo o l'asea]:
gee".
i E se celebrar*
ItIc dles
les fases nota barrio.
Prometen rusuItar Its nostres
‚nett concorregmloa. flan despertat,
ele eosturn. 1:tunal entusiasme en
els poblar velas i de la comarca.

vorn

FIGUERES
Agressió
Durara el mercas celebrar aval. pe
ésser demii dia del Corpus, es lucera
un gran avalo: perqué arte ea-sergent
anemenat .1 ¡:Arrue preieera agredir amb
un guate el ceacita inaustrial senyor
Ferrer Alberti.
Larat ex-sergeut j an detingut i coadult al Jutjat.

REUS
Atracament :: Visita
No esvaida encara /a sensacie pres
duela uns dies nuera per l'atracament
comes en ple dia, en aquesta ciutat aval
cap cl tard a la Rambla de alataini,
uns deScOnegtits han alterst art jeve
norn•Je.t J. Pujal, cobradat taaigunts
entitats i produint-li
un eavaiment que els atracadora aprontaren per robar-li cha diners que ',artesa.
S'ignora la quantitat robada; no se
sap que hi hagi cap detingut.
— Diumenge passat visitaren aquesta ciutat un centenar de scpcis do l'Atelam Obrer del districte II, eldBarceloa', als quals acompanyava el regidor
senyor Degollada.
Foren rebata per representants de
diverses euti:ats luee1.4, que acenpanyares als vit'. tants ala edilicia i coreutacions d'atare:ti.
Es dirigiren • l'Ajuntantent, Cunee
de Lectura, Institut, Estació Enolagiaa,
Instala de Puericultura etc., celebtrai
desenes un eral al Hotel de L'andas'

Dissabte 2 ge juny de ityri

SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA

Dia I da Jurty de 1923
SITUACIO ATMOSFERICA GENERAL A LES
2. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A LES
7 DEL MATI. — (Obeerracions d'Europa, Nord trafeka
DEL máTi. — (Observations de la Xaree meteoro/Ópera
catalana, comunicades per teldfon):
i P4àntic, rebtadee per telegrafie sense

LI 11 61 OELS TRANSPORTS
LA ertAcio DURANT ELDIA
-

-

D'AHIR
No va variar en res la sanacia durant l dia d'ahir.
Entraren a Barcelona 104
carros dels que recullen les escontbraries a les cases particulars.
• Tanebe acudiren . als mercats
'bastante carros de pageses
amb fraile i verdures. Alguns
aingueren sense escueta de cap
nena.
Els camions de la Mancomunitat començaren a prestar seraai de recollida d'escombra rice.
Circularen també els camions d'Intendencia, transportan! l'erina per als flequers,
custodiats per militare.
.Al port el tràfec continua
auspee. Entre cliverses magatzems de misa treballaren una
•
trentena d'obrers.
LATni FORÇOS
!eons dades oficiale , han
thagut de parar per manea de
primeras matèries. les següents
labriqu,es:

L:adó i Arrnet, de Sabadell:
a 3 homes i 24 dones.
Bargulló i laompanyia.
Barcelona: 31 hornee i 5 dones.
Orsola Solà i Companyia.
Mosaica., cartee Calläbria: 100
bornee.
Servando Pérez, fabrica de
telxits: 170 dones.
Igual 1 Robinat, fabrica de
retorts: 29 dones.
A Barcelona és cada dia mejor el nombre de rarboneries
tancades per manca de cariada
essent cada dia mes ac-centueda l'esc. assedat d'articles de
primera necessitat.
EaaraeDISTICA DELS PERJLT
OCASIONATS PE LA -DICL
VAGA
Continuen rebent-se a les
oficinas de la Lliga de Defensa
Industrial i Comercial, de quatre a set de la tarda de tots els
ches feiners, les informacions
dele comerciante i industrial;
per procedir a la confecció d'una estadística dels perjudicis
ocasionats per les actuals vagues de transports i derivades.
LA GERMANDAT DE SANT
PERE PESCADOR
El president de la germendat de Sant Pere Pescador, senyor Alegret, vie.itä ahir ei governador interf per ferli avinent que no es cert que hagan
euspés el trebail al port d'acord amb els patrons.
Referint-se a aquest as,
sumpte, la Junta de la Germandat ha fet pública una nota
oficiosa explicant les causes
que els han obligat a deixar el
treball. Entre aquestes hi ha
la de que els empleats de les
grues del port han deixat el
treball. La neta acaba fent avinent. Que eis obrers de la ja
esmentat Germandat en deixar
d'anar a trebällar no ho han
fet per indicació de cap entitat patronal o obrera.
CONTINLIEN LES GESTIONS
PER SOLUCIONAL EL CONFLICTE
.• En rebre els periodistes ahir,
a primera hora de la tarda, el
governador civil interi els digné que prossegui les gestions
per tal de cercar una solució
o la vaga.
Manifestà també que la Cooperativa de Fluid elèctric li havia .sollicitat l'ajut de la fora
pública per tal de custodiar al gane transporte amb caminos
de llur propietat. governador accedí a la pebeta.
Finalment digué que tots els
cornere:ants i industrials .que
desitgin l'ajut de 'la fora pública per als transporte que
bagin de fer. poden demanaramb la seguretat -que aquell
ajut eis serà prestat amb tota
l'eficàcia i amplitud necessäries,
UNA CONFERENCIA
Ahir al metí van reunir-se
al desnata de la Presidencia. el
enyor alcalde i tots eta se.nyors tinents d'alcalde de la
.IFORNS PER CREMAR ESCOM-..
BRAMES
Ban visitat el senyor presialent, els senyors Cendra i Araoyó, de la casa "Enginyeria Sanitaria 1 Serveis Pública", per
oferir-'!i uns aparells de cretnació fàcil 1 ràpida de les escambraries.
LA RECOLLIDA D'ESCOMBRAATES :: LA COOPERACIO DE
_LA MANCOMUNITAT
Des d'ahir s'han intensificat
els serveis de recollida d'escombraries, esperant que ben
aviat el servei extraordinari seit normalitzat.
L'organització cha fet a base d .e le brigades sanitàries
que 4.er al servei de lee cituats
i vetee petites de Catalunya té
organitzades la alancoanunitat.
' Aquestes brigades han estat
reforeadee arnb dementa dele,
OreTP015 1.-1.91*YEi s 'mancomunes

i deis prestats per l'Ajuntament i as d'esperar que coapevaran . eficaçment als elements
organitzats pel senyor alcalde
i senyors tinents d'alcalde de
la ciutat.
Funcionen per al transports
descombrarías un cert nombre
de camions de diverses proce-

1,

Balees preseione al noroest de la PenInsula Ibérica, al
Bältie i a Hongria. Les altes pressions ce troben a Anglatarea i al Nord de les Aeoree. Itt ha boires al noroest de
Frenes.

Cal generalment eere, auab tests fluixos. En les darreres 24 hores enlate regletrat plugo; a tut Catalunya, exrepte a la regle de Tarragona, esseor la MilXiMa preeipiarfe de 16 mi , tmeteee a Lleyda.

tiendes, guiats per soldats, que
Isa prestat l'excellenttssim se-

nyor capita general i per vo'untarle, entre els quals hi ha
()limítate i funcionaris de la

Mancomunitat, regidors i joyas
de l'aristocràcia barcelonina.

La càrrega i descàrrega es fa
pel personal agregat a les brigades sanitàries que porta la
gorra de:: servei.
La brocea recollida 45 transportada en camions que porten
la divisa "Maneomunitat de Catalunya-Serveis Sanitaris".
port. sota la vigilancia d'un
servei de guàrdia da Mossos de
rEsquadra, auxiliada per la
guardia ehii i POS de seguretat que presta guàrdia al car rar.
Perquè el maneig d'aquesta
massa important de centenars
da metres cúbica de materia en
putrefacció es faci cense perill,
la Direcció del servei sanitari
de la Mancomunitat ha Pr es les
necessäries precaucione, a pa¡t
de la desinfecció que hi fa la
Direcció d'Higiene Urbana. Ele
homes empleats en el .semei han
estat präviament nbjecte d'un
reconeixement medie per evitar-los les infeccions alai com
ho cenan cada reepre els que
es puguin lesionar. per a salvaguarda dels quals hi ha un
servei permanent amb botiquf,
injectables de suero antitetäMe, etc. Bandes de preeervació
per a la respiració, a fi d'evitar
principalment la molestia de la
pudor, han estat posades a disposició de tot el personal.
Les escombraries eón transportades al port, co una brigada lee carrega en un gänguil
propietat de la Companyia de
neteja pública. El eomandant
del creuer -Ato de la Plata",
can del Servei d'Aeronäntica
Nava!, el comendant de Marina i el director de Sanitat del
port, han posat a dieposició de
la Mancomunitat Nuips de marineria per, si fos necessari el
Ilur servei. El gänguil les trans
porta lluny del port.
S'han dirigit oficis demanant
la cooperació a algunes entitats.
Per atrendre el servei sanitari tan apremiara de la recoIlida d'escombraries de la cale
tat, la Mancomunitat de Catalunya prega a tots ele • ciutadans que tinguin el títol de
chauffeur i vulguin a la regada complir un deure de cintadanta, que ofereixin els seus
serveis per la randuccia de camions, passant a inscriure's a
les oficines d'Obres paliques
de la Mancomunitat, de vuit a,
dotze del matt i de quatre a
vuit de la tarda. A la legada
manifesta la Mancomunitat
que tots els que vuiguin que el
seu treballs el sigui retribuit,
se'ls abonarä la quantitat de
20 pessetes de jornal a mes del
dinar i el sopar.
Molts ciutadans han fet ja
ofertes a la Mancomunitat d'elements per completar el servei
de neteja. San necessaris principalment camions ordinaris,,
caminas amb aparell per volcar la carrega dels usats a les
obres de moviment de terres i
voluntaria per a la conducció
que permetin augmentar el
nombre de camions en mama.
La Mancomunitat agrairà toles les ofertes que li siguin
tetes, desitjant que pugui portar-se a tenme el servei sanee
recerrer a la requisa forçosa.
LAREGOLLIDA D'ESCOMBRARIES
El servei de recallida d'escombraries a domicili •s'ha intensificat. Ahir al matt entraren 104 carros.
Al matt rahir es reuniren el
preeident de la Mancomunitat ,
i ele latente d'alcalde
per a estudiar el fixarnent de
llocs hon ela reine han de dipositar les escombraries i tots els
detalls arte el fi que el nou servei de recolida d'escombraries
que comeneä ahir a cartea ., de
les brigadem sanitäriest de la
Mancomunitat, pugui tenir el
mas bon resultat.
DISPOSICIONS DEL TINENT
D'ALCALDE DEL DISTRICTE I
Al dietricte I. per disposició
del seu tinent d'alcalde senyor
Matons, s'han col.locat uns
bans recomanant als vetos que
dipositin les .escombrarien a l'en
creuament dels carrers i a les
placetes. amb la qual cosa es
facilitara la tasca de. treure-les
i de netejar la barriada. Alhora,
prega a tielhorri que feria vacunar ele Infante.
CIRCULAR DEL TINENT D'ALCALDE DEL DISTRICTE II
, El tinent d'alcalde del distric--

eel muii);
3. VENTS SUPERIORS A BARCELONA. — (So ,,dates de l'atmdalera ¡mire a
250, 500, 1090. 2000, 3000, 400o
Altitud, metees:
WSW.
WNW,
WNW,
WNW,
SW. SW
Direcció:
7 11, 12
4,
2,
3,
Velocitat en metres per segon:

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITÄT DE BARCELONA
Horas d'observar-id: 7. 13, i 1S hoce,

Barämetre a zara i al nivell de la mar: 7e84. 7634. 7626. — Termòmetre : 134. 216. 193. — Termòmetre
bereit: 135, 161, 106. — Humitat feentasimee ¿te saturaciel : 72, 53, 70. — Direeci6 del vent NNE., SW., SSW.
Velneitat del vent en metres per segon: 2. 6. 3. — Estat del cel: nus-obes, quasi sera. — Classe de nürols: oirrus,
eirrusestretus; cirros. (rac te-cemulus; eirrus-etratue.
Temperaturen reremcs a romera
Märima 224. — Mínima : 135. — altnima arras de terra 114. 0er-e-ladee termometriea : 3'9. — Temperatura mitja : 179. — Precipitado aiguese, des de les 7 Iteres del dia anterior a les 7 lores del dia ele la data:
00 millmetres. — Recorregut del vent en igual temps:. 9 quildmetree.
•

fegió axil.lar esquerra, de prote segon, senyor Tusen. ha ennóslic reservat.
alai la segeent circular:
El rnotiu de l'agressió es creu
"Per la bona organització
que és peroné a l'esmentada
la recollida d'escombraries i
per evitar la reproducció de la bóaila, que es una de les que
estan en vaga. hi treballeven
mosca a mas del que faci
l'Institut Municipal d'Higiene, alguns obrers elquirols, contra
els quals es compren que anava
el Foment d'Obres i Construcdirigida l'agresia.
cions i ele Guärdies de SegureQuan fugiren els agresors, un
tat, els veins hauran de complir
dels obrera els empaitä a cope
les .següen! a instruccione:
de pedres. creient que en va toBOTIGUES. Huran d'esromcar un de la cara a jutjar pel
brar Hurs aceres i la mitat del
ge.st que len mentre fugia
carrer d'enfront llurs establiEn pasear als malfactors pel
mente. apilotant les escombracarrer de Gironella una parella
ries en el lloc que hi toqui el
de civils els donà 1-alto", i com
sol, provant de .cremar-les al
que aquells no van fer-ne cas,
mig dia en el cas de no haver
engegaren dos trets de fusell,
estat recollides.
no seguint fent foc perque
"EINS. En dipositar les escoro
aquells s'amagaren darrera d'ubraries al careen, ho han de ter
na parea 1 quant hi arribaren
en ele llocs prèviament assenyalate, havent de denunciar to- a ls civils ja no els trobaren. Es
trové, peala un rastre de sang
ta infeacció d'aquista ordre de
i tfues pistoles del 765 i dos
què tinguin coneixement.
carregadors, un delle amb atEn 'els Hnos assenyalats per
a dipositar escombraries deurà gunes càpsules usades.
N'Antoni Boloix. ferit. havea
fer-se en forma que no quedin
estat del Sindicat LI nic, pera fa
escampades sind tit el més apimolt temps que no es de cap
lotades possible.
ALCALDES DE BARRE Cada sindical.
mig dia ,acompanyats d'algun,
Vef, hauran d'anee als llocs ori
hi hagi dipòsits d'escombraries
CRONICA
curan! de cremar-les i aprofitant l'afició dele infans a fer
Inc facilitantelos Ilumine arreu
CULTURA
on hi hagi brossa i ro ofereixi UNIVERSITAT DE BARCELONA
perill.
A proposta del Claustre de l'Escola
TINENCIA D'ALCALDIA. —
Normal de Mestresses de Tarragona el
S'ha organitzat a la Tinència rector ha nomenat ajudants gratuita
un servei especial on seran ateescola a Na Jelia Vises les indicacions, queixes i de l'a•mentada
llar, de la secció de Lletree; Na Dopeticione que facin els reine en
loes Freixes, de la secciee de Pedagoel que es refereixi al servei
gia, i Na Estrella Perez, de la eeecie,
neteja i desnfecció lote els dies de dibuix.
de una a dues i de cinc a set,
— El rector ha estar invitat a la
en la seguretat de qué erran 01- cenferencia que el doctor .agell ha de
des i subsanadas totes les defi- donar sobre Paeteur i la seca obra cienciències que es denucain: les iliaca en el local del Feen ent del Treunes. les que siguin de Hure ball Nacional.
propies atribucions immediata-- El reetor ha rebut de l'Escala
ment i les que depenguin
Normal de elestreeees de Baleare un

de

tres organismes o autoritats es

curara per tots els mitjans resoldre-les amb Furgäncie possible.
Mentres duri el conflicte hanran de procurar tots plegats
que els dies festine sien els que
presentin mas bon especie tots
els carrera.
Anima! el que sotserin per
les mostees de cultura que en
benefici de 'higiene ha donat la
majoria del aelnat de Ilur (-arree l'han migut a dictar les
disposicions Que precedeixen
per considerar-ho un ver beneriel per ajudar a la tasca de desinfecció i neteja dele carrers."

Crónica Social
L'ATEMPTAT D'AIIIR EL MeaTI. UN HOME FERIT
Ahir a primera hora del matf,
a la bavila anomenada can Feu,
propietat del senyor Amat i situada pela voltants de Can Rabia, van entrar-hi tres desconeguts. engegant alguna trete i
ferint a Antoni Boloix Torres,
de 26 anys, encarregat de la batalla, fugint despeas ele agressors,
El a companys treball y eroliiren olían!!. portant-loal dispensari tic l'Hospital Clic-tic. on
fou auxiliat d'una ferida amb
entrada al pit i sortida per la

llibre de poesies de N'Akover, destinar
a la Biblioteca del Vence.
— El recter ha rebut i ha ter
xar al cuadro d'addietes un cartelt
anunciant un cure d'Alta Cultura, que
tindrh lioc e Venecia del primer de ertambre al 10 d'octubre d'euguany.
— El ¿tiritar general aceedelx a
la eemanda YEn Joan Amor de gel
entemuti ningres i alguna assignatura del batxillerat amb nitres del utog ister:.
•
— flun vieltat el recree el &eme
Pene i En Pare Mese :m e te:. de Tormocita de Mente-re
— De Retal ordre ha estat indultar
nalumne d'aquesta Universitat de la
pene que li heme un Corleen -le Diseiplina I'en' 1908 merca a l'informe
favorable del Claustre d'aquesta I'niversitat.
REVISTA TECN1CA D'EDIFICA010
Hem reimt el primer t'Amero de la
"Revista de Técnica d. F.Elodleadd",
Orean ofieial le rExposiel6 Internacional te Taeuica de l'Edificarle,, gegon
dele certàmens monogrhfics organitzats
per la Junta Directiva de l'Exposiche
de Barcelona.
A rontinuaciel donem el sumeri del
dit nemero, el text del qual va illustrat
ansi interessante fotografiee de u:entinan:te arquiteetenles i del Pare de
Mantjuieh, on se celebrar:: l'esmenteda
Ex peeició.
Expoeicia de Teenbe le 'Edite echa leen general del redimen. — le
Briol: Arme. per Geoegem Vlerendel. —
L'Arquitectura i la Tarnica de rErli!leerle. — Seeci6 dl) ieteria de Tac-ni-

ca de lJOlificaeiô — Reglement
l'Exposicid Internacional de Tecnicad,de
l'Edificació. — La cellaberaci6
Gremi de fusters a l'Exposide de Ter— Crònica.
nica de

othmüaamsbne ehrdl shrdl shrd hrdrh

LECTURA
Demà, dissabre, a les den de la nit,
en el local de la Schola Canterum, de
Sant Just (Palma de Sant Just, admero 3) tindrà lloc mea lectura de poemes originals pel distingit poeta emporlanes En Caries Fagee de Climent.
DE L'INSTITUT FEMINAL
L'Institut Feminal, collegi de senyoretes, celebrä tolerunialment el final
de maig dedicant una bella festa a la
Verge. Al m g se celebrà la Santa misse i comunió i a la tarda les alumnee
recitaren poesies piadoees I cantaren
bellas cane,ons en honor de la Mate
de Deu. La sala del collegi olerla un
bell aspecte, que acreditava una vegada mes el gust. intelligéncia i pietat de
la direceita cosa que fou reconeguda i
!loada per les multes famflies que as.
estiren a tan agradable Cesta.

Del Municipi
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ORQUESTRA D'ESTUDIS SIM- bat encara del tot el seu ca tea niat.
FONICS :: PRIMER CONCERT cant-li, sobretot, ori ginalitat (lee i
de procediment.
Dimecres passat va tenir Boa al Palau de la Música Catalana la presentació en públic de l'Orquestra d'Estudis Simfònics.
Diferents 'respetes seas havia parfat . de la formació d'aquesta entitet
musical i de l'entusiasme 'que es remarcara en els seus components.
Es tracta d'una orquestra composta, no per músics professionals, 016
per "amateurs", per loé que no exclusivament. D'ella forma part un nucli de distingits aficionats de l'alta societat larcelonina, figurant-hi, denlas,
no poques gentils i elegants damiselies.
L'orquestra va dirigida per l'excert
mestre Antoni Ribera, músic de re-:)negut prestigi.
La finalitat del novell organisme no
pot losar mes interessant i ella ve a
significar un grau més de refinimzet
en la intensa vida filhaMnanica de la
costra cap:tal. Aquesta finalitat cersisteix en una estricta depuració en
In selecció i interPretaci6 d'oh-es orqueetrals, cosa a la qual la nova cntitat pot arribar sense entrebancs des del
rnement que cap propòsit de girmy ni
intent d'especulació, anima eh ele.
mente que la integren.
L'associaci6 cerca un räpid perfeccionament dels executants pel mala de
sessions d'estudi i assaigs partiale .1
de conjunt. També té el propòsit
ganitzar conferencies sobre tecnica
literatura musical.
El primer concert - podem dir que
feu un axit ben falaguer per ale sin,palies "amateurs" executants; 50, sense ra6 alguns el qualificaren de sorpresa.
Si bé remarcärein de vegades menea de convenient equilibra defalliments
i pobreza sonora d'alguns instrumente
i , en fi, algun altre defecte ben cemprensible en una orquestra que romenea i que a més a més integrada per aficionats (altra cosa fdra
un miraclel, no obstant la tasca fhta
notable i el mestre Ribera dentosträ
isser un director intelligent i de terma voluntat, obtenint moments de bella sonoritat i de calor expressi,. que
donaren interès al concert. La cada
fou l'eletnent que sobreeorti en aquesta primera retllada públ:ea oferta per
l'Orquestra d'Estudis SMifoinics, a,x1
com alguns airees executants. entre
ella un excellent flautf, que va ésser
justament aplaudit. En cenjunt, una
agradosa audició que deixä un excelhrn concepte de la novella orrmestra.
S'executä el següent programa: Simfonia en sol, de Haydn; l'obertura
"Ifigenia en Aulida", de Gluk-Wagner; "Cance, espanyola". de \ValíRibera ; fragments de "Les noces de

Fígaro". de Mozart. i "Omnipotancia", de Schubert-Mehl .' En aquestes
tres darreres obres interv:ngiteren caen
a cantante les distingides senvores afc
Crory i Smith. En l'última pan figuraren les delicicses "Vds cançons
popuiars russes". de Liadow, i el darrer temps de la simfcnia de "El non
mío". de Dvorack.
Les dues senyores esmentades van
sortir rnolt airases, fent gala d'exemisit bon gust. Fajen celebrades amb
llärgs aplaudiments i bello puras de
flors.
Cal felicitar calorosamem: 1 cona es
ciencia. aquesta nora assoc , arid, st.bretot per l'elevada finalitat artistica que
es eeroposa, i que honora l'element
aristocràtic que d'ella forma ' part. Cal
felicitar igualment el mestre Ribera
per la tasca que s'irnposa i en la val
tense dubte sabré reeixir.
El concert inaugural ha retar una
bella prometença.

LA VELOCITAT DEL TREN DE
SARRIA
A l'Ajuntament s'ha rebut un
ofici de la segona divisió de
ferrocarrils manifestant que en
virtut de la corresponent R. O.
sala marcat la velocitat Máxima
de 20 quilòmetres per hora al
tren de Sarrià en el trajecte
compres entre l'estacid; de Barcelona i l'encreuantent amb el
carrer d'Argüelles.
E. Sf. F.
LA COalISSIO DE FOMENT
ORQUESTRA DE L'ASSOCIACIO
Aquesta Comi ss' sió Municipal
D'AMICS DE LA MUSICA
ha acordat pasear a informe de
la Direcció General deis Serveis
Amb un programa ple d'interès va
Tècnics l'expedient i projecte donar dimarts passat l'Associació d'Apresentat per la 'S. A . Els Tram mies de la Música el XV concert del
ales de Barcelona'', soLlicitant present curs. El note de Bach omplia
Ja coneessaa d'un elèctric des de la primera part amb el "Concert en
la Plaea d'Urquinaona a Horta, re", de Philipp Emanuel, donat en prii un altre des de la Placa d'Ato- mera audició, i la "Xacona", de _atan
toni López i la de Catalunya, Sebastià, instrumentades ambdues obrds
passant per la Gran Via Laieta- per 11. Steinberg.
Un lloable encert ha tingut el mesna i perlIongaciti del mateix
pels carrera de Pau Cimas i Ar- tre Pujol en oferir-nos l'esmentat
"Concert", de Phil. Etn. Bach. irrgüelles.
—A l'esmentada Comísela más de cap a Cap i ple de sorpreses
han estat formularles les se- per a qui desconegui l'obra, important
per tots conceptes, de l'illustre fil l de
güents mocione:
Joan Sebastia: obra ben mereixedora
del
senyor
Rutile
per(na
d'ésser divulgada, car a Inés de la
qua ee destinin 2,000 pessetes seva alta Valor intrínseca, té el presper a la continuada de la cla- tigi d'haver exercit a son temps una
veguera de la Riera ele Ganteinfluencia decisiva en el des-neo:11uItes. a 2,000 més per eixamplar ment de les formes musicals. Reune
pont
de
la
Riera
Blanca
a
el
das, si no, que Haydn mateix, el qual
l'encreuan yent amb la continua- prengué per model les sonares d'aquest
de
Santa
Rosa.
carrer
ció del
gran artista i ardit innovador, diu:
Una altra del senyor Caía- "Oui cm conegui a fons, veurà tot el
nach perque s'empedri el ca- que dec a Emanuel". i s'enorgulleix
rece de Foment, mitre els de la d'haver-se assimilat el seu esta.
Muntanya a Internacional, i per
Molt oportunament. segada en el
que s'instaLli una font a l'en- programa una obra del propi Hayan.
creuarnent dels carrers Interna- la "Simfonia de comiat", ben come.
guda per l'episodi que va inspirar-la
cional i del Foment.
i que li dama tan especial cee-acter.
DELEGACIONS
executada amb tota propiciar-. ço
L'Alcaldia ha delegat el ti- Fou
és, retirant-se en el curs del darrer
nent d'alcalde senyor Maynas,
temps els professors de l'orquestra,
per a la festa-honaenatge que la un a tu:, fine a deixar sot el director,
Joventut Jordiana celebrara cre- el qual sol hagua de rebre els aplauma, diumenge, al Pelan de la diments de l'auditori.
Música Catalana, ten record de
Integraven la part final d'aquest
les meces d'argent de la seva concert. tina glossa de la caneó "Fum.
fundació, i per a la Revista re- fum, fum", original d'En' J. Moraba;
glamentaria de Sometent del "Eneantamente del Divendres Sant",
distraer III, que se celebrara de Wagner, i l'obertura "El barber
tantita diumenge a la Platal ¿let de Bagdad", de cornetins, primara
Rei. Delega lamba el linent audició.
d'alcalde senyor Tusell per a la
La glosan d'En aferató és una abra
resista del Sornetent del (nutrirmolt estimable, d'ample desenrotllate II. que se celebraré al Sala ment i in strumentada ande destresa;
es veta perb, que l'eutor no ha reode Sant Juan.

En els fragmente de "Parsifa'
agrada particularment l'orquestra
Amics i la eirecció del Mestte aataa,
respectuosa i justa d'exprerdó,
També l'obertura esmentada de re,„
netius, brillant i rica de color i

difícil execució, valgué als . litterae,
un bon exit.
s,

REVISTA MUSICAL CATALANP
Aquesta interessant revista, bella
de l'Orfeó Catalä, publica en el yei
número corresponent als Int,205 d'ibr;
i maig el segeent sumari:
Cart

as dd 3lestre ,Pedrell, Jasa
Rafel Carreras.—Howna/ge al Ah.,
tr e
3filict i a l'Orfeó Catela
commemorant In primera audiree
Catalunya de la "Passió de Restri
Senyor Jesiterist, segons Sos t aletea'
de loan Sebastid Both.— obra de
Calmare PoMsfar de Catatunya. Ce.
Cllis de 1922. Veredicte. — Premie
sical Concepció Rabel! i
fett CotaM: La "Passió, segons S

Mateu". de J. S. Rada Excursió
tistica a Girona—fora Floral f:Ftee
de la Poesia i de la Música\ Oree
nitzats per l'Orfea Reusenc.—F,A
dc la Pacida i de la 3flisieo. Any in

Organitzada per rOrfeó Crac:enea
Barcelona, Igua!ada. gard

Catalunva:

Joan de Vilassar.—Bibfia2raf:a.—Nd
res.—Nerrologia.

"HARMONIA"
Hem rebut el número de mate ee
questa revista musical. Publica tren
sobre els compositor:: Falla i Peden
sobre les Operes "La vida breve' i
"Lluisa": sobre l'organista Gasa ¡
altres estudie. Porta, a mas abundó:
noticiari del neón musical.
AMICS DE LA MUSICA
Heu's ad el programa de abate
sant recital que aquesta nit denri

al Palau de la Música Catalanah
notable contralt senyoreta Conered
Calles, amb la collaboració de la
nista senyora Antbnia Sancristbfol !e
Folch:
I"Amarilli aria bella", S. Cacle
"In torno al ido! mio". A. Cmi:
."Serben crudele", A. Caldera: "Cez
regio di sol", A. Caldera; "Il
bel foco", 23. Marcella; "'Mar re,
• nanga", Schubert; "Cançó de rete'

Beethoven.
"Vida amorosa d'una dona". Sde.•
mama.

• "Oh! galtes- xamoses"; Brete
"Serenata inútil", Brahms;
cessó". C. Frank; "Les rases d'he..
han", G. Fauré; "Els bressols".Fi
re; "L'amic es mel" (del "aet
deis cantics"). Cornelius; "La rosa o.
cisa el rossinyol" (caneó orienta.
Rimski - Korsakoff ; "Garideta",
vel.
FESTIVAL AL CERCLE CATO
LIC DE BADALONA
Da/menee passat. dia 27, a la tatt
tenir Iloc al Cercle Catòlic de 32datona un festival wagneriä, dita!
pel mestre Antoni Ribera, i en el 4
van collaborar els notables areres se
nycreta Concepció Callao, sena
el senyor Marius Arnaldi, tenor.
El programa es composava e fra
mena i escenes de "L'or de:
"La Walkiria" i "La posta des déte.
Préviament havien estad
al públic unes fullee impreses, coa.
tenint els textos i l'exposició
Abans de cada part. el mestre . Ate>.
ni Ribera tela un parlament aclaratal
explicant al públic la sign:ficaciet
quedes obres ando una exposirid (kit
temes i estudiant l'estructura musical
deis fragments executats. Açuestu
Irene Ilieons del muestre Ribera gte.
guerra una singular eficäcia deeld
del públic per la sera claree: i
zillesa.
L'exit assolit pel mestee fou, elcal
realment falaguer..La wnyoreta.Ca:
Ilao, tan coneguda del na.stre pall/¡
demostrà un cop mes les seres gral
facultare com a cantant i coca a
tèrprette dramitica d'anee/les (lhilei
ks escenes. El senyor Arbalcii Id aa
la d'excellents condicions com a te,Ce
wagneriä, lhaint una escala molt igual
i extensa.
Tots foren ovacionats repetidame:t
pel püblic que orna de gota a E
la vasta sala dc/ Carde Fe:a re°
deeitjahle que poguéssim fruir a leae
cebona no un. sinó una sarie de ite
tivals d'aquesta mena.
r•-•

El llou gaierildür de hmkg
El governador t'aterí senyor
Angel de la a'eraa (ligue atar ti
vespre, parlan! amb els
distes, que, segons noticies
partie.ulars, flema. diumetem
tornarà el senyor Reventas,
Un periodista li féu.reniali
rar que el maleta dia 530
d'arribar lamba el- nou Froverf•
nador senyor Barbee. .5111)011a
que vindrien junts per
fer aquell personal/1unit trata!'
sa del comandament al seu Fut"
tessOr.
E l senyor de la Vera corte::
IA que PO iPtliit cap noticla,""

Mal de l'arribada del earnr
podria nle"
-Barbeta pera que bel ésser que arribes ttant

pdSabill
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de juny de 92,3

Acció Catalana
Per a la próxima Iluita electoral
Oficines. electorals d'"Acció Catalana"
OFICIN A CENTRAL:

ACCIO CATALANA
Trafalgar, 14, entrecot

pISTRICTE SEGON "PROVINCIAL":
prime r municipal (solament el

Poble Nou)
Delegació d'Acola Catalana al
Poble Nou; Pujadas, 188, batos (entre Rambla del Triomf
Marian Agudo).
Segon municipal
Delagació d'Acató Catalana al
dietri cle II; Carders, 12, baiIDS.

Tercer municipal
Ateneo Autonomista del disCaçador, 4, principal.
tricte
Quart municipal
Foment Autonomista Catala;
passeig de Sant Joan, 113.
Ateneu i Escotes Prat de la
!liba; Nä pols. 219.
sisé municipal (solament la
part alta)
Ateneu Nacionalista "Pàtria
Lijare; Consell de Cent, 227,
hilos (xamfrä. Casanova).
Vulté municipal (parcial)
Ateneu Nacionalista del disaecte VIII; Salmerón, 56 pral)Novä munlolpal (parcial)
Avene del Nacionalisme Republica de Sant Andreu; Sant
Andreu, 140, i Passei de Fabra
i Puig, 19.

Casal Nacionalista Guinardorene; Avinguda de Nostra Dona
de Montserrat, cantonada Sales i Ferrer.
Desè municipal
Ateneu i Escotes Prat de la
Ribo.; Nàpols, 219 (Poblet).
Centre Nacdonafista Democrätic del Clot; Muntanya, 7.
Delegació d'Acció Catalana al
Poble Nou; Pujadas, 188 (entre
Rambla del Triomf i Marian
Agulló).
DISTRICTE TERCER "PROVINCIAL"
•
Primer municipal (solament la
Bareelonota)
Josantui Nacionalista de la
Bareeloneta; Sant Miguel, 3.
Cinquè

municipal

Ateneu Nacionallets del districte V: Sant Jeroni, 10, i Sant
natal, 25, baixos.
Setè

municipal

Llibertat. •tenau Nacionalista del Districte
Rocafort. S.
Delegació d'Acató Catalana a
Sana; Espanya Industrial, 7.
•

•

•

Es confirma l'entusiasme
que preveiern. una volta coneguda la candidatura d'Accia
Cathlana. En coneider-se slzart
multiplicat els oferiments i
augmentat la subseripció. Catalanas: na pianyern aaforeos
de cap m a na paa triomfar!

cals. Predicara el pare Eduard Roflan, catedritic del Seminari.
A la tarda exposició del Santissim
i exertici del mes de juny, amb cants,
organitzant-se a les cinc la procesa&
la qual recorrerá les principals vies
de la vila. Portará la custbdia el se' cretari del bisbat, doctor Boada i
Camps.
EL CLAUSTRE DEL SEMINARI
A LA PROCESSO DE CORPUS

PROCESSO DE CORPUS A LA
BARCELONETA
Altea volta la Barcelonesa es prepara
a celebrar la seva típica i solemnial
processó de Corpus, amb aquell cedas
d'entusiasme i cooperació de tothom,
que és l'admiració dels barcelonins.
Serâ dilluns, dia 4. a les sis de la
tarda, que de l'església parroquia] de
Sant Miquel del Port, sortirà aquesta
pública manifestació de lloança i amar
al Bon Jesús pel nostre amor i profit
sagramentat.
pendonista principal el baffle de
12 cimas qui ha delegas als saneara
Bosch-Labrús. Grani i doctor Alomar.
i per a la presidencia al rencor Josep
Trine, regidor, vei de la barriada.
Tumbé hi cenan per si o per delegas. els
excellentissims governador cisil, capita
general i comandant de Marina.
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Ahir començà a la Secaba
tercera la vista de la causa instruida contra Ganar Teaxidor
Manuel Talens Giner, acusats
cratemptar contra el general,
gavernador que fou de Barcelona, aenyor Martínez Anido, i
daaver mort l'agent de politia seriyor Pellejero.
Presidí la Sala el magistrat
.senyor Carreras, actuant
.1:sea) N'Antoni Llanos i datensea! els arraceseats ras senyors
"asanovas
Seseras.
De les conclusions es dasda que havent tingut el gane:al Arlegui alguna confidencia
de l'atemptat que contra ell i
taras personalitats es praparasen , disposà que l'agant de
rd:Aäncia Florenti PMejero
anges cooperador i aitat dala
$ : e menta terroristas per tal
d e sbrinar ço que hi havia de
fer .fracassar les maniobres. Tot seguit s'adortä que
fapitanejava els grops Ganar
Tejedor. Havent comprobat que
e ,e d:sposava pel dia 23 d'actubre d a llar el cop contra el go-t
v eraador aprofitant el pas
sasdita autoritat per la Ram be de Santa Mónica. es dietaren les ordres per tal que la
polio:a logras frustrar l'atemp i detingués els agreasors,
que san els avui processals i
Ores coneguts sindicalistas.
Un d'ella conduïa una moto
a mb side-car destinada a faciatar la fugida deis agressara.
(fue ultra anar armats.
Bermejo portava una bomba de

fets per haser estat dormint a
casa seva aquella nit. Manitas- Li
ta que no coneix ni al semi evitaa
nany de pronas, ni ele denlas, t
diu que as ignoscent de co que
50 ti atribuei g . Protesta als
dele matinales de la policia.
'El general Arlagui. cridat a
declarar, no cornparetv per In- 0
bar-se malalt, aiaí rom altres 111
testimonis del Ces de policia.
Dacdaren .Insep Fernändaz, l'a- I ic
gant da vigiláncia cenyor Fer- ] En
nandez que estava de servei al
carnet. d'Auselm Clave: Indateci Diaz; el confident innerenca Feced, tintorer. actualmont
ores per "falsas acusaciona
l'advocat senynr Casanovas".
Diu que sabia que als 1 r0rasats tenien projectat atainptar contra el governadar, qua
celebra moltes reurtions ama
Gardailas, ,Tejedor.
Cordefio 1 el "I3ermejo". Que
oil fou qui els hi donà al plan
• les armas. Ignora el que va
passar dropraa. -parta fa constar qua el Tejedor aasistí a to
-lesarunios.Declarqu
os plisà al costal de la pnliara i
do les autoritats, per dignitat
i per creare- Im te •juslleia.
Declaren
tanaba Jnaquim
Canela, agent de vigiihnria; el
vigilant ibáilez i l'inspector :

Quan els executors es•reunia
l'en a la Rambla de Santa Man ita. seguits de l'agent i del
ratfident Feces.), els inspectors
de palicia perseguiren als Tale n,' i Bermejo, Ilanaant aquest
ü f t dri contra ells la bomba que
p ortava a la m i fent foc conrs Pautoritat. caiguent mor-.
f alment ferit l'agent Pellejero.
E 1 Tajador va ésser detingut
per inductor.
Ele fets esmentats constit ueixen els següents delictes:
un d'atemptat contra la autorif a , : lic altre d'homicidi, i un
abre conjunt deis d'atemptat a
nia armada a agents d'autoritat
I d'homicida
De ratemptat a ma armada
homicidi (temptativa) són
res ponsables els dos process ets: el primer com inductor
l'altre com p aarutor i del de'e eenjunt del qu'en fou vici en& e! senynr Pellejero, solard <5 8 responsable, en conee lde d'autor, Manual Talens.
De clara P: Tejedor que no
ffIla ixia els confidents ni al
T alens i q ue no tingui cap relató amb .ells: que ad van delerlfr un dia abans d'orarre eta
fet a i que li froheren un patluf2 e que no sabia ço que hi
Po rtav a . el quall lt havia dernat
119 atada seu per tal de qua li
P ardé s a casa sa y a. Ha entert
a altres condemnes.
El Manuel Talena. de 25
in Ya maeänic, ha sofert famha
Ires c ondemnes per aasassi• N ega que assisdfs a una
?lució per acordar ratemptat I
declara que no sap reg dele I

Noves religioses

I II
Manuel Gómez.
Aval segueix la vista que fou 11
111
suspesa proa) da la una, per la
manea de testimonie chmporthncia, que novannant han estat r
cridats per a aquest matí.
a
II

Del Bisbat

5e11 autor.
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contra l'exgovernador Martinez Anido

Per Reial ordre del te del mes passet ha estat concedida la quantitat
mil pessetes a les obres del temple
parroquia! de Sant Josep Oriol i 5(,)
a les del temple de Santa Eulalia de
Vilapiscina.
— El senyor bisbe visita ahir la
casa residència dels PP. Religiosos de
la Nativitat. de Sarria.
— Ha mora, en el convela de la
Divina Providència, de Grazia, la mara sor Eulàlia Sala i Bonet ora a redat de 33 anys.
FESTA DE CORPUS A MOLINS
DE REI
La vila de Molina de Rei celebrará anib gran solemnitat la fasta de
Corpus dama diumenge. Al mati. a
dos quarts de V0it, lii baura Missa
Comunió general, amb plática. A les
deu, solemne Ofici amb orquestra,
amb assistincia de les autoritats lo-

de "Teatre del' poetas", consagrada
a l'augusta figura de Maragall.
Aquesta sentó, d'excepcional importancia, començara amb una pan de
concert. L'eminent cantatriu Na Merca Plantada interpretara les sis caneons compostes sobre poesies de Maragall, ''Pirenenques", del mestre Tomas Buzó, acompanyada al piano pel

En la seama part s'interpretar; el
poema "El comte Arnau", per Marca Nicelau, Rosalia Rovira, Roser i
Encarnació Coscolla, Angel Revira i
Jean Cumelles. La part de la caneó,
regida pel mestre Joan B. Lamben
56bre S'harmonització d'En Morera,
será cantada per Roser Coscolla i
de
Roma
no
fa
gaire
amb
Arribat
F. Frau. acompanyats per l'orquestra
una salut malt malmesa, el Rdm. Pare
l'Acadèmia de Música de la Casa
Joaquim al. de Lleva..neres, degué tras- de Caritat.
lladar-se a la Clínica del doctor CotaIntegrará la tercera part la reprechan, on Ii ha salgut de subjertar-se a
sentació del primer ante de "Nausiuna operació delicadissima, realitzada,
ca". per Rosalia Rovira, Roser Cosgracias a Deu, amb axit relativament •
colla, Encarnació Coscolla i »sepa
satisfactori.
Ribes, i Angel Revira i Joan CumaIles.
Per la !larga duració de respectacte. es començarà a dos quarts de
sis en punt.
El decoras será de Salvador Alarma i Maurici Vilurnata. i direcció general de l'espectacle anirä a
TEATRE DE LA CASA DE CAcarrec de Josep Massó Ventós.
RITAT
El programa d'aquesta darrera sesAsa). chssabte. a dos quarts de sis sió del cicle és interessantissim i desde la tarda. tindra lloc al Teatre de pertará l'interès dels bons amants del
•
la Casa de Caritas la darrera sessió "Teatre deis Persas".

Dijous poguérem observar que el
Claustre del Seminari, trencant el costum d'anys anteriors, concorregué en
forma oficial a la processó de Corpus.

Vista de la causa per suposat atenta'

Quaranta horas: Església tic Religiosas Missioneres. Eucaristieues de
Maria Immaculada (carrer València,
passatge). Horca d'exposició: De dos
quarts de set del mal', a dos quarts
de vais del vespre.
— Cort de Maria: Avui es fa la
visita a Nostra Dona dels Angels, a
la seva església.
— Adoració nocturna Torn eh: Nostra Dona deis Desempacara
— Vetlles en sufragi da les animes
del Purgatori. Torn de la Commemoració dels fidcI5 difunts a la seso
església (Escorial. 15. Gracia).
— La Missa d'avui: Sant Marcela
color blanc.

Hi eran també, amb bandera i música, les Cornpanyies Transatlántica i
Transmedi terrania, e/ Patronat Obrer
de Sant Miguel del Port, amb La saya
secció d'aspiran ts i alumnas de les es'
coles gratuit as de dita entitat, els pescadors. els Potnclls de Joventut de joyas i donselles, leo escoles nacional
i graduada, de N'Angel Sandar, Genmans de la Doctrina Cristiana, de
Magda Barbar, Delors Fatjó, Joaquima Masdéu, Germanas Paellas, etcétera,
etcétera.
Tot promet igualar ta solemnitat i
esplendidesa d'anys passats, ja que no
és possaae ultrapassarles.

Diputals a la Mancomunilat de Catalunya
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El Consell Central d'Acció Catalana proposa als electors de Barcelona compresos en els districtes II i III provincials la candidatura següent:

lo

DISTRICTE II

e

LLUIS NICOLAU D'OLWER

a

Doctor en Fi losofia i Lletres, Membre de l'Institut d'Estudis Catalans, ex-Presiden t de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Vice-preside rit d'Acció Catalana.

•

HERNIFNEGILD PUIG I SAIS
Doctor en Me dicina, President del Sindicat de Metges de Catalunya
i de la Comissió Mèdica d'Acció Catalana.

FERRAN DE SAGARRA I DI SISCAR
Historiador, Membre de l'Institut d'Estudis Catalans, ex-Regidor de
l'Ajuntament de Barcelona.

DISTRICTE III

•

a

MANUEL FOLGUERA I DURAN
Enginyer, ex- President de la Unió Catalanista, ex-Diputat a la Diputació de Barcelona.

LLUIS G. NOGUES I GURRI
Doctor en Medicina, Vice-President de la Joventut Nacionalista de la
Barceloneta, de la Comissió Médica d'Acció Catalana.

•
PELAI VIDAL DE LLOBATERA

Enginyer, actual diputat a la Mancomunitat de Catalunya per aquest
districte.
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Per altres dis trictes de Catalunya, el Consell Central d'Acció Catalana ha acordat, f ins ara, proposar els candidats segtients:

DISTRICTE DE VILANOVA-SANT FELIU
M . BASSOLS 1 16LESIES
Advocat, acta al diputat a la Mancomunitat de Catalunya per aquest
districte.

MANUEL MASSO I LLORENS
tnginyer, act ual diputat a la Mancomunitat de Catalunya pel mateix
districte.
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DISTRICTE D'OLOT-PUIGCERDÄ
DAMIA CASANOVAS
Industrial, alcalde de Campdevànol.

DISTRICTE D'IGUALADA-VILAFRANCA
Recomanem als nostres amics que %;otin la candidat ura del senyor

JOSEP GRANT I SALA
de la Unió Catalanista,
Acció Catalan a encomana a l'entusiasme dels seus amics i a la voluntat de tots els patriotes el fer triomfar aquestes candidatures.
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Notes d'Esports
LA yuLTA'A CATALUNYA
EL QUE HA ESTAT LA SEGONA ETAPA.—EN SAURA ES RETIRA. — EN VILLE SEGUEIX A LA DAVANTERA DE LA CLASSIFICACIO. — EN TRESSERRES PRIMER Dgls CATALANS
•
(Per telégraf)
la carretera está en perfecte estat
14 segona etapa Reus-Manresa (16o cal solament remarcar el quilómetrt
quil6metres) ha estat molt daza; a un de fortissima pujada que hi ha a l'efe
quart de vuit I clavara d'un públic molt trada de Sant Quirza. En general
nombrós, ha estat donada la sortida pot dir-se que la carritera de Malas
a 40 concursants; ect és, que &han cle- rasa a Vich és regular, podent-sa
aprofitar una espléndida cuneta a ;ea
strtat dos, car que ahir eran 42 els
a Sant Joan está en perfecta ea..:
classificats.
Sortint de Sant Joan es puja cona,El trajecte és de bastanta dificultas.
sobre tot tenint en compte que és el tantment cap al formidable (oll de
segon dia de la cursa. L'equip fran- Santigosa (1,250 matra; sobre el nicés ha palesat novament el superb en- vell de la mar), d'on s'adndra el
trenament en aquesta mena de Iluites, magnific panorama del l'arenen. Ea.
contrastant arnta la feble impreesi6 dels pidissim pendept de 13 quilómetros
corredero catalana, alguno dels quals porta a Olot, ple de perillosos
han donas preves manifestes de dele- ratges que &han de passar amb molta Cura.
Iliment.
Una bona carretera de 22 qui16.
Atacó ama fa pensar si la U. E. S.
llanta estat rna ysa atrevida en orga- metres, trencada sovint per sobtades pujadas, Separa Olot de Besalú
ritzar tant de sebte una presa tant i
fins a Navasa i ha 15 quileme,
forta...., perca tenim En Tresserres en
tres mas bastant pesats, senint-na
el mal confien aquestes horas tras els
despres so de dolents per arribas, e
nostres ciclietes. En Saura és una vic- Figueres,
en la qual es pot aprofitar
tima d'aquest defalliment de que hem una
cuneta d un patas, molt trregsta
les menció i poc després de Reus ha fet lar.
saber que es retirava.
En l'escamot capdavanter, la lluita
principal ha estat entre els francesos
AUTOMOBILISME
Pelletier. Villa i Dorfeuille; aquest
darrer. víctima d'una torta avaria a 55
g
quildmetres de la sortida_ ha tingut de
fer un notable esforç per atrapar els
(Deich, diumenge)
liders. i per cert que ha fet una cursa
De Tarragona diuen que hi ha gree
brillant.
entusiasme degut a. qua milers d'espelta
Els segnia a continuació el cata%
Tresserres. que poi han dir-se ha fet tadora han propalas, fans cqmentaiis
deis entrenaments que han portas a cap
una cursa magnifica i el qual té firaels concursanta . que , ja saa a aquella
dadas esperances a la dura prova d'apobiació.
dissabtt, per igualar-se als francaI.a lla g a es presenta amb tal iguals
son.
tat, que és difícil predir el . futaan mute
Cal remarcar tarnha el brillant astat de la carrera.
iere de I Osera. de Santander. que a
En la categoria de 1.100, els Salpa.
la darrera part de la cursa s'ha prodigas
5.0111, Elizalde, Senechal, Delfosse Lea
magniiicament. aconseguint el tercer
ryc
i M. A., han produit un afecte sor.
Roe de l'arribada.
A les 12 . 13. a Vilafranca, han cc- prenent pela promedia emocionants qüe
han obtingut en Ilurs entrenaments.
menear a pasear els grups que portasen
Igual exceHent afecte han causat
la davantera. que formasen En Tresserres, Gitillt. Mussie. Pelletier, Nop, quatre cotxes de la categoria 75o c..i.
seguint després En Solanas. 011e, Dar. Benjamín, J. B. R., Senechal i B. 'N,
C., que també han efectuat llurs entrefeulli. García. Alegre. Antoni Delhalt,
Carratala. Sano, Bishal, Montays, Sant, naments, havent-hi obtingut velocitats
Cabrera. Torras. Fspanyol, Rogolf,. inereibles per a véhicles• de tan recluida cubicació.
*
Gallera i Domenech..
L'entUsiasrate produit Pels] entren;Teas, en arribar al trajeara indicar,
mants preliminars, sha vist
el pfiblin, que formava dues filea. ana- •
ment traduit per la comanda de lova assenyalant als corredors el canal a
calitats, podent dic-se • que tant a Tarseguir a través de la ciutat. essen acoragona corn a Barcelona es veuen comrniadats en mig de grans visques i
proinesoa per a atendre el nombre de
apbudiments.
comandes.
L'OR DR E D' ARRIBADA
Aquests elements de Iluita, els qual;
1—,Maurici Villa (París), en 6 amb una teriacatar i entüsiasme dignes
h. 35 m.
del sr.ajor elogi. han aconseguit posar
II—Josep Nat (Montaban), en en fila el Moto Club de Catalunya,
6 h. 36 na lo 5.
per a competir en el seu Gran -prensa
III.—Victori Otero (Santander),
convertint aquesta carrera en un catarcn 6 11. 36 in. s5 s.
veniment tense precedet en els anida
IV.—Joeep Pelletier (Roan), en de Fautocicle, del qual-pot isentir-se .:nr6 h. 36 01. 40 5.
gallota bentitat organitzadora, ja'clue
V.—Francesc Tresserras (Bar- per la inscripció obtinguda és la tiricelona), en 6 h. 47 m•
mera segada a Europa que intervesied
VI—Esteve Dorieuille (Argui- ¿otee marques en Uta Iluita auttada
non), ca 6 h. so in.
dista.
VII —Manuel Alegre (Barcelona)
LA II CARRERA COSTA 7 LA
en 6 h. 5 t ni. 3 0 s.
RABASSADAa
VIII—Guillem Antón (Madrid),
en 6 h. 5a. 01. 30 S.
La Penya Rhin ene demana de fet
afusió (Perpinyà), en avinent que les inscripcions per a aquasi
6 , h. 57 ni.
ta prova no erran consideradas 4E,
X.—Jostp Sano (Reus), en 7 h. des, de no venir formalitzades en de05 trl.
gula forma, mitjançant eis butlletins
XL—Miquel García (Madr id), en d'inscripci6 que es faciliten a la secre7 h. e M. 26 5.
taria, Corte Catalanes, 642.
XII — Derne t ri del Val (Madrid),
Una prosa de Fintaras antb què enen 7 11. 13 ro.
guany ha estas acollida l'caganitzacid
X1II.—Josep Carratalá (Alacant),
d'aquesta cursa, és que són ja noca•
en 7 h. t ni. 20 5.
airosos els que s'estan entrenart.sobre
(Manresa),
en
Sant
XIV.—Josep
els 4 . 900 quilametres del circuit.
•
7 h. 27 ni.
La Seccid d'Obres Públiques de la
XV.—Jordi Bisbal (Barcelona), afancernunitat, donant una altra vega4,
en 7 h. 28 ni.
da preves del sets zel i interas per les
xv! —Julia Espayol (Barcelona). manifestacions que en les carreteras de
cu 7 h. 35 m. 20 5.
la seca incumba/tija se celebres, jri,
XVIIEliscu Regolf (Barcelona),, darlas ordres de qua siguin realitzades
en 7 15. 4o ni. .10 5.
encara algunas obres que faran de la
NVIII.—Teod o r Monteis (Barcal°.
Costa Rabassad.a una pista rrtgrtifiii
113), en 7 h. 46 ni. 25 s.

El 11 1 Trol u irmaila

Fin al nombre de 28, que san els
arrdadto al moment de telegrafiar.
EL PROMEDI
DEL GUANYADOR
A la primera etapa el promedi ob.
liegst fou de 24 quilómetres 200 met u e3 (1 no de 25* 200 COM hem indicaz per equivocació). En aquesta
segona jornada. el serme mig d'En
Vine ha estas de 24 quilómetres 3 00
tr.rtreS.
LA CLASSIFICACIO GENERAL
Dels insernacienalst
1—Maurici Vine (trancas), que ha
cobert els 328 qutlómesrea en 13 horas 45 minuts.
Catalana:
1.—Francesc Treaserras, en as h.
18 na 30 5.
ESPany0i5:
I.— VIClOri Otero, en 13 II. 52 in.

fa.

Per exercir les .funcions de camissae
ris han eatat designats En Joan B. Be:
rés. Francesc Melins i Joan B. Trias.
En breu apareixerà el cartell anua.
dador, d'un exquisit gust. que acredita les dote especialistas del ecu autor,
el conegut dibuixant i direetiu de la
Penya, N'Antoni Garcia.

INOXA
BATTLING SIKI 3 BARCELONA

La noticia que alinden:a chas pa..
SO I S rebasar a ci n¡ era probable qua
veitt ssitn una abra segada • Rematen, ]I negra soutedor d'Ea Carpentier,
sembla que ha tharut contirulacks, o elan reeri's el que diu "L'Aida". arribet.
ahir. (111e traduini literalment:
"El promotor Jaita Vías. que ha es.
tat darreramen t acetre bete. ha tan.tie cap a Barcelona. deentlks ilat'ttr

acnnsezult coutraetar Battling Stki per
55 segons.
un combas a celebrar el dia
Segona categoria:
a Barcelona.
L—Manuel Torres, co 17 h. 4 In.
L'advereali del <limpia ebn luan serli
35 segons.
probableineur un pes fina anglas da
La cebada. a Manresa, ha estat
molt calorosa, podent chr-se que per
bona darse. Els enntractes ban estai"
a la tintar, aquesta tarda, ha estat signats en presenda dels seuyars 0.f:dia de testa.
free-wat i euaatinsie, weuagers 411
eatnpló del 110551 dels tpls-forta"
EL QUE ES LA TERCERA
ETAPA. PER A AVUI
Es aquesta l'etapa de la munta,tuya que ja comença en els 77 quiNoticiad deis Cercles
lórnetres que hi ha fins a Moya, veCONFEPERACIO ESPORTIVI
'hita després te quilemetrcs mea de
CATALUNYA
brin pandeas, amb capritaosrs cola
La la temed calienta& nilieseeet
bes. fin; a Collsuspina. continuant
per l'eraueutada uta« va aseataquars
igual durant 15 quilaanetres, fins a
se de la bona 414150%1de) manifestada
Vicia
per la C'imaisteria de l'Exposicid
Cinquanta quilometres de pujada
porten a Sant Joan de les Abadesses; . düstrien Elgctriquee per delgar nasie

▪
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LA PUBLICDV;T

Dissabte

Sur de iota

IMPEESSIO PARLAMENTAS4
la enstruccie de la plata de cendra
PARLAMENT ESPANYOL
EL MINISTRE DE LA Gura%
Eratadl de Mositdrüch 1 habilitada la
«si destinada als atletas per tot el
SEMRLA OUE NO ESTA lyie.
mes corrent, el que els permetre el
CORD AMB u. CANWELL
ter 7 els satis enteramente de mantiea
deriva i en remisa oportd.
„;.
A mée, entre altres acorde es va
L'inter i" del debat sobre laÑu.
.
.
ció de Barcelona estae-a en coneijes
peendre al d'adherir-ee a la eelebraeie
l
en
tota
la
seva
extensió
del ITT Trofeu Armangue. cedint als
'actitud del
'h aznage el
organimadore la bandera de la ConGovern. I aquest no Iba
dile d'Almodóvar del Valle: et q0.
federada per a tap important prosa inVeril 110 arribarà a Menred eXeep.
terpacional i designant al doctor Pereionals, ni suspeasió de garantía ,,¡
nee perquè. repreeenti a la C. E. C.
deciaracib d'eestat de guerra perque
es el dit acte: la resta d'elemento que
estä segur de garatatitur ele drsu
foreben l'esementada entl'at que angula
dels ciutadana.
interés en assistis ei Trofeo poden
Acabada aquesta discussiee
dleSnosar de la Ilota nnmero 118, que
tot
cas,
no
ministre
de
la
Governació,
Pittaluga
Poet
al
Govern.
En
cona sernpre que ce parla d'aquí ha
d'En
SENAT
elogiats 20 6 25 que es consti- cereal durant el comandament
/merar galantment oferta a tal objeeseria
mes
que
un
remei
de
moi
Pedregal.
despertat
vin interés, l'atenció eeh
Raventee,
antecedent
d'aquest
contuien en cómplices o culparate >ele organitaadors.
Des de primera hora &observa gran
mena el que manca es que el
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garantice de trobar-se a! Poder disposat a atendre les presione per- que e'inicia eldomicili
del peine a la
lose hi e... VehemSnctee de joven'.
afectava als regionalistee, que
• 12 marques -:- 20 cotices gl un Govern 1.beral, però deseara. que es declari l'estat de guerra, e si que arriben al
El MINISTRE DE LA GOBER- d'una i d'altra manera triorn.
tut. Res.
quadra. (Grans rialleS3
E nosta u rant-auffet-Bar
• ciadarroant hem tornat a la re- vol complir amb el seu deute, manto.
El governador oferí als patrona toree NAQI0; al rectificar breumeut, expresEl ratalanieme to mAs iteleertiteLl
ra y en per gran majoria. ".oeLlotges-Tribunes
eint la preponderància civil i desen.
dele crims, i amito que
sa la saa coincidencia amb aquestes
altree värem expulsar al ud.. fera que no pes diere dr Barrees".
Trens especials
rotllant una política tamal que no les garanties de a force pública pm. paraules l'En Ventosa.
pels
simptomes
que
es
bestia.
que treguessin els seus carros.
90ferlDe DE BaRcuprie
religionari que per negligancia
Sisdiralisme i res mes ttce eiee'ea'
= popular . . . . . . . 752 a rel on es traeta d'aplicar una te.. ha inidat.
El senyor PRIETO tambe rectifi- C9 fen responsable de la falsear,
El senyor VENTOSA: Ja satenn
Neme: neue-st es el tr.al de Barretee'.
8,50
. .
El senyor VENTOSA hi intervir
os De luxe . . . .
randutica
fracassada
ja.
▪
ertalleeDA A TARR.AGQNA
signifiquen aquestes garantice ca i diu que quan els elements patro- a la Junta del Cena formulbrern les ene tal ha que arreneer d'arre',
. . . . . . 0'23 a
Jo demostrave que !a cauce breument, rebutjant les imputatione eo que
• Popular
nals de Barcelona slan convençut que degudes protestes. Qui pot resultar
a Barcelona.
Preenntat el eener Barbee el "114
dirigides ele regionalistes.
jp De /use
.
.
. leee
qual
a
Barcelona
entea
per
la
SORT1DA DE TARRAGONA
•
El ministre de la GOVERNAcjo: era inútil la pressió per aconseguir afectar és lEraaihiã Iglesias, que ocu- Ila la cintas ceentaL eenteste:
El ministre de le GOVERNACIO
» popular . . . . . . . Irse
perduri meses i anys aquest es el
darrer
lloe.
El
nostre
interke
que
el
Covern
eleelarés
l'estar
de
guer.
pa
El- que vull posar de rellene Es que els
*be nix. . .
—Melt • 14 canee i neeseeisa: pera ce
tat vergonyhs es que ola go. declara que no s'apecarà l'estat de patrona dMezaren totalment desemparat ra, han comeneat de suggestionar ele era que llagues y:regar el Senyor
eanipmee A BARC 4.0,14
•
ein feria rafe preguntes. Cal Parla
▪ Popar . .
. . . . 19
veme Iliberals, elan vénen al guerra, porqué dintre de les lleis hi al Goveee e Barcelona i tampoc co- ansols estrangers perquè aquests
Rovira i Virgili i hauríem fet el que
• • • • •• • FO 30 11)
Cuan ja e'ba realirsat alpina ge,t"
• De Ik174
poder no s'elreveixen a reetlit- ha mitjans de solucionar el proble- operà a la seca. acció l'Ajuntament.
de nosaltres dependis perque el seguiri els que realitzin la pressió. per
ma
• leetalls despara dG tiquels
Barcelona; *baza 1,0; ea mareen'
una
veritable
po!ft
Sea
nyor Rovira i Virgili poguee, amb
zat
allí
rnillers
resultats.
s:uusi
te
vcure
si
El
Govern
no
estédisposse
a
anar
al
El senyer VENTOSA afirma que
duent.
la
seva
representan°,
exposar
les
seúnica
Pur
llibrral.
Creuen
que
El
mjnistrt
de
la
C,OVERNACIO:
constitugarantier
a
le
stispenahl
de
E Role! Moto Club de
intervé admirat de qu el senyor
• missid 43* ple g ar-se de bracos, i
E: ralnietze de la Goveraaeie ha re
ves doctrines al Parlarcent.
que demanen alguna elements, la ten'a notícia de qué aquesta tarda
cataiunys
Guerra del Rin hagi donat caràcter cionals
a Barcelona.
El senyor SABORIT: Com estem bat aren la :risita del non gern-na del
• Plaça de Tetuan, 36 ' .11 jo cree que Penen els governs mlí',:c a la situzeió de Barcelona.
Pe rqUe Considera que dintre de les Beis es reunien els cänsois
El senyor PRIETO: Puix es reIllberalgiobligacid d'intervenir
op pvencuts Que les actee del ¿joulede Barcelona. ro Fr.:Lucre Es14"!'
• Comblna016 d'entrada a Pe.
te mitjans de resoldre el con.
El mes gran greuge que tenim d'En ordinärles
enärgicament i en front Parbiflicte. Anuncia que aquest vespre c, uneixen amb l'objecte indicar i per Me te VII són falses, votaren contra
"'puse, de tribunes i tren poarob el qual ha celebrat tina dmitr
Raventós Es el que durant el seu cotoles les licué de Barcelona, puix
trarietat pf/bar la juStfcia exzpular, anar it9rnar, 15 ples
demà sortirä cap a Barcelona una co- Marica del Eoment del Treball Na.
da
conferencie
ntandament ha guanyat el 'record" miesja de l'Institut de Reformes So- einsah.
creiem ha d'anar-se a una noca clec.
tritta.
del§ atemptats, amb 50 morts i mis
El amor Barbar oertIni deal Per
El ministre de la GOVERNACIO:
ció, sobretot al dictricte VII. Atri.
cials per a procurar resoldre el conAdmira la impunitat amb que de roo feira.
El que asseguro él que aquesta re- huela el ist que hl hagi un senador
es cometen allí els mes terrib!ee • alía -procede la van re
a rteodrt posiesal6 del GOPITII ,Wa"
flkte.
treseporte
unió del Cos consolar no te per fina- radical a que continua el pacte entra
diffeile, Gritas. i despris d'això en na mernent
rectifica,
or
VENTOSA
y
El
•
sen
ea Que l'Expoeicie de.)
Co
re.
regionalistes
i
raditals.
litat
tractar
cap
asnattpte
que
s'expliee. Postat d'atonia, de Moble havia le donar tan grane be- diem que al Govern incumbeix la resSocietat
Es procedeix a votar. una per una.
terrór en que es troba el vea- neficie a Barcelona. hueste vaga por- ponsabilitat de que el seu comanda- lacioni amb la política interior d'Espanya.
nominalment, les acres de Barcelona.
tnent s'hagi ',reclinar el terrorisrne.
pat.
ta la paralització ele les indtls•rles
* . Prornet isser un hit la ttempoPer 73 vota contra 4 s'aprova la
El senyor BARCIA: El mateix
Queda dos aquca t debut.
A Barcelona no creu'ninsrú
l'arenntegament d'eseOmbraries. L'al.
Una casa a Badalona,
.rada que convine& ahir al Bel'
Ja policia nj en l'administrada •alde no hin cregue per fortiseirnee que en temps (Pral Cambd.
Sense deber s'aproven alguna dit- d'En Martínez Domingo. i per ;o contra
3 la d'En Cainbó.
botiga i dos pisos, mar
El senyor VENTOSA: 'Ales. lernens de la Cmissió,d'Incompatibilide justloia, ni en la vigiläncia mono, que lacia d'intervenir en la vaneari de Vallfogona. Són en
tutelar de !es autoritets.
En arribar-se a la d'En Rebota.
tats i in forme s del Tribunal Supretn.
ga en co qua te le ljulta entre patrons liere,s adquirí tanta ext-nsie.
- gra n. tombre lee distingides tanífi-c patl, prop de Mari
com gut no hi ha mes que ,57 dipuLa pblicia d'e Barcelona no
(Protestes de la majoria.)
i obrera, paró el en l'aspecte de la saentre ele els de 1,7itigutUno i Alcira,
l/Viles que tenso encarregades
As nicl e ni menas honrada que
de l'estaoló. Informa ta•
lut pnblica, per l'agombolement d'es.
Afirma que ni adiret ni re. promovent aquel an fort deba+, en tats a la Cimbra, nombre insuficient,
laibitaCiOnts i xelots per estiuehulla la susipensió de garantiese el qual Intervenen els senyors Ciervs, s'aixeca la sessió. Són tres quena de
le. de la resta d'Espanya, però combraries.
rrer Salva, 26, 3-2.
L'cisd¡mic terroriuse barce/014 en- ja que elXe ¿0 cosa que corres- el President, Cordero, de los Kos, nou.
ha 'vial que un bon día
@en
du e agu•t clelieibe 110o1

EL

Al Senat juren els senadors i pren possessiö el President
Al Congrés es tracta de la vaga deis transports .i es descu_
teixen les actes de Barcelona aprovant-se les deis
Cambo
senyors Martínez Domingo
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3 Mosgti fech

egaS DE 600 MESTRES
ADHERITS
•
EI Cotniti organitzador de
maenstge al mestre d'estudi
Mossèn Baute
e" seg•
dexaih, ha rebut adhesioes
teentat homenatge de mis
600 ni estres•narionals i de
enes particulars.
e•
DE LLE1DA
terahent. Josep Boncompte:

LA PUBLICITAT

iond

paro, M'aria Cinta Roca, Ramon .T H1f rie
Miarnatt, Modest Ruf, Vicent As IN
tor; Torrelameo, Melcior Josmet; Tragó de Noguera. Maria
dels Deltas Mas; Tremp, Joan
cuRs LEONARD LEPREVOST
Salame, Remei Juvenich; TuPrimera l'icé
dele de Segre, Remigt Bosch,
A continuació deis cursets d'interés

Les sardanes
GRUP SARDANISTA NOU
ESCLAT

emmentment científic que elan doriat
a Einstitut de Química Aplicada, Ii ha
hagut el de Eenginyer-químic senyor
Leprevost, amb cafre predominantment

industrial.
L'hatitut de Química no podia del-

janeant un refredam ent oportú en condirimes determinades.
De les cendicion s que te el ferro en
els seus estats allotrepica una és especia:Mear importan t: la permeabilitat
magnètica. Ja de temps és ben concha trobat encara que depen també
d'una manera ben directa, de l'estat
allotrópic arriben al poder máximum a
l'estat L. D'aques ta faisó pot orientarse duna manera difinida la fabricació
del ferro per aplicacions elèctriques:
en una bobina, pe; exemple, els ampersvolts necessaris per obtenir tina potencia determina da poden ésser substituits per una major permeabilitat magnética obtinguda mitjançant les guata
allearbpie,
tate de pareaa i

rar endarrera la seca ritissi6 principal,
que es la de formar tècnics indusrrials,
i pbr això ha posat al coetat daqueles
iliqons procedents de ciencia enlairada.
vecitables trossos de la vida de creació
cientiiiea; les d'un tl.c.nic especialista
que té la ta<ca de portar a la indnstria en forma de Coces concretes els resultats dinvestigacions i que ha- viscut
A les nAecc;un s efectuades duplenament el.; seas problema i les set-es
rant el present mes de niaig per
necessitats.
les seceions de leiteneu BareeEn la seca primera aro el senye;
lonie, resultaren elegits els se-Leprevost
esposa
les
propietats
fisiones
Montde-Linda,
;cesa: Artesa
, güents senyors: Seeceió de Lieaste Minguella, Josep Catea_ FESTIVAL A PROFIT DEL MO- del ferro. El ferro pm, aquest metall
eratetra. - President, En Joan
NUMENT A EN PEP VENTURA gairebé rar per la diiicultat de la seca
eAuber ola, Joan Lladós; Ba- •
Givanel i Mas: viePeeeideade
diumenge, al =tí, se celebra- preparació i també per les seves pror. escota nacional de nene,' raDenla
oriol Martorell; . secretare En
h placa de Tetuán un festival
Vila Torrent: Joan Si- clediear al mornanent a En Pep Ventu- pietate denteres industrial escás, té
Rafel Eolehe i Capdevila; visunes caracteristiques ben diferente de
r. escotes de nene; Barben-1s. ra,
secretari, En Joaquirn Aleella:
el qual es organitzat per mants Esola nacional de nene, Dolore, barts de Dansaires. Hl collaborará la les seres ccanbinacions i aliatges; el reViSOC de cometes, N'Eduard
neu ptnit de fusió alegarlas notablelana: Bellcaire. Raen Sanuy - Cobla Selcatária.
Baxaderas; vocal Cre. biblibteca,
ment merare que dierniutteixert la seca
u; leen-Hose/e, Josep SoriEn Ignasi Bu i Sirgla.
BALLADES
dureaa i tenacitat; per ultra banda la
Manuel
Brunet:
Bellpuig,
Compromissaris per telecie
1s;
•"' Ana, dissabie, al resprc 7
malleabilitat arriba al gran máxim ‘12
ver, Pereropt; • Belleds. M0'.1
de Preseirient, de rAtelleu: En
Foment de la Sardana. Plaça Reial
tal fajad que una planaa de reTra
Terasa :Nolla ; Bena-1 Cobla Barcino.
Fiances Camps. En Tenme; Pele
2 mm. de gruix a 18WC. Sta pogut
'
e Tramp. Llorena Bosch:
i len Josep ele de amarra.
Sarda-nieta. Pina selltúl- doblar en un sentit i altre iias 13 V1:• AgruPació
Joeep Vit B e tlän, 3ta- ' •''vela.
Secció de Ciències Moráis i
Cables Eh Montgrbs i La Srigades seguides. La presencia de metalls
elTilellaeB iosoa, Joan Saló;; va t Ina.
Politiquee. President, En Jo•
i metalloides en enea de dissolucie o de
eraafort, Joan : Perramón; •
diutazage, at
cambinació altera proiundament la set a sep Ruiz Caearnitjana; vicepre111 B6sor RoMeo: Bor tfee •
sidente. En elieuel Barberà; seEsbart de Dansaires. Plaça Tetnaa. manera d'ésser a fundó de cada tni
alleer. escota nacional de. Cobla Selvau.na,
cretare Netlexamire Bolart
d'elle i de la seca proporció quantitaries;Borge s Blanquee. Meletor
'
del Poble Sec. tira : ai:ti l'exitèrreia de carbó dismi- viceseeer et are En Mateen Rubió:
Centre Nacionaleta
riet; Bosast, Andreu e Fer-•• ..11farque..s del Duero, 125. Cobla Catha- cuela la maleabilitat fins que a un 2 revisor de comide!. .En Vicens
In; Cark\jan. estola nacional; lintria.
Sold de Sujo; vocal de bibliüte. per wo deeamereix del me: el Sale al
.
yeareesa,Vice.ns Solé; Castell.. ee• .4 la tarda:
OC per roo la aminora tambe miel:;
ea, En "losen(' Partagäs.
01, Joan. BerratC,Ced6. Josep
Centre Nacioralista Avene. Cobla el eilte: en forma de anhidrid
Compromissares: N'Anioni
Lloberat e Cervera, escrietaNitzant per entremig de les abres
Cathalónia. Rambla de Sant Andreu.
N'Ignasi Brich i N'IgFoment Saedaeista Andreuence catrer
metall te molts niconvenients
tiamaciorraVd e nene; ,Cervih.
nasi Dalmau.
ae la nacional, Cobea Jaurne de Portugal Cetrera). Colea La Sea totes les operacbrs de la metallurgia;
PreSemeje ele Beiles Arts.
ora; Conques, Manuel Coa' catana.
en canci, a l'esed pur pot arribar a ue
solano N'Envio Morera; vice as, Farrera. Ra mona Bertran:
50 per too; el manganes fin; a o.8 a presid•hit,
Turó Park. Cobla Barcino.
Rieard Cenals:
earrer Ceresell de Cent,
1 per toa hi es favorable, grácies a 1:1
Petria
111015 d•Gegaleaä, Antoni J. See-'
secreteri. Ea Josep .elempou:
ee0uieortia. Fr ancesa. Sant alae¡ .' .número 227. Cobla Catalunya.
iacilitat conibinati'iria que te amb mol•s
v!ifeserrelari. Urs Jaume ¡ionanceseaVilaplana: • Gualtera
e/cments que impurifiquen el farro, els
..41 raspee:
güeras; revisor de correptee,
la
Sardana
Ronda
de
at
Guardia
de•Tremp.
quals
treu
de
la
compcsició
sosa.
Faseeat de
lee Belier
Allt011i Saura vaca' de BiblioLa
Vansa,_
Arrtoni
(Bar
Australia).
Cobla
Tole
aquests
detalls
dr
composiciii
Terricalerae:
Sant
Jee p
teca. Netatoni Valleeeä.
tenen molla importancia, o que poia
arles Canela; Les -IglesfeS. An- Barcino.
Cempronlisearie En Raenon
doe,
Cobla
Selcatadc
manifest
el
seity.ir
Leprecost
amb
escales
nae•
de
Dependents.
Centre
Linyola,
•
Jané;'
Campmany, En 'Anima Murete molts ese:ripies de carácter tècnic i
azals. Bonaventura Llel-a• na.
nyola 1 En Aurele Capmany.
industrial, esmentant els treballs de for, Joventut Nacionalista l'a y Claro.
,
Josep Orlan. MigueMora,a
Sereide de Ciències eles i
ja efectuate per mitjá dele potentissims
fred Rabat, pasa da Nostra'S carrer Noti. t6. Cobla Carhalimia.
naturals. - President. En Jomiartinets i els modeenlesims d'estatnAgro:pació Sardanista, P la ç a de Se
eza. Centre Ineetructiu Ferro-,'
sep St, l'atinan; Vieepresidena
pat ennegula a Baraa des (renca tic
Cobla La Fareenca. de Santa-'epúlvda.
s.seea; L'este:. Rodal'! Reig:
En Rieard 3foregae Gracia;
la guerra i els de laminar de peces pre
Pere Dallaris; 'Maleta. En-- , Coloma de Famés.
eretari, En Josep Preis lenguer;
a la gran indústria mecenica.
auet Mir, Josep M. Berna-.
BALLADES A FORA
El ferro, per& presenta uns distin- vicesecrelari, En Rafel Te-costa;
•Bcdolonae-Fotneset de la Sardana,
s Josep Rossinach. Pere
revisor de rornptee, N'Iinase
(Me propis encara els quals ideo defter: Masalcoraig. Benet. Carne-e e are , dissebte• pena a, ia eme•
l le Saearra; vot-al ele biblioteca,
rents del seo estat alloträpic. Les diL Maria 'd'el Pilar Planas; le . .pandpal 13w-celo/Ilma.
eremene Asceta nacional de'. Esplugues de Unbreace.- Agrupació ferencies notabilissimes existents entre En Cristafor de Domènec.
Comprotaissaris: En Rafel Da
nenes; Miralcamp, Joane 'Sarda-asta, denla. diumenge, a la tar- el /erro trewpat i el /erro rersiit són
En Josep Barbey i En Lluis
expulleats pel canvi d'estat molecular
era; Mollerasa, J. Be Albi- da. Cübla, E isiontgriru.
Llatzesterm
degut a la temperatura. El senyor LeCornellà de Llobregest.-Festa major,
Manuel Cul, Teresa Ciará;
Seeeid d'Agricultura. - Preerrar, Joan Latorre": Mon- avui. dissabte, i demà, diumernge. Cobla prevost les ha seguides amb tota cura,
II. Josep Riart: Montelara• La Famenca, de Santa Coloma de Fan - aquestes oscillacions de temperatura eideent, En Josep Baltä R. da Gaamb els fea:u/lene de que van acompala; Vicearesident. En Renten
7 -fié'.
lee Rodea. Montoliu de Corp
nyades; ai.2, cita, que !a càrrega miCaeareada; secretare En Aneora.Josep Mayoral; Noves
nona de ruptura es traba en la temni Coloneer; viceeeceetare Fet
Eugeni Fonadelles:
peratura existent entre el roig fose 1
Miguel A. Beltä; revisar de
e.Josep Faidella; Omells de.
el roig cirera; la absorció carbii (temples, N'Eateve Salas-ere;
Antoni Pret. Dolors.e
varia també amb la temperatura tenint vocal de Biblioteca. En Fidel E.
ifecentseOmellefis, escala na- -/Vioviment
el sen nnixim dintre el ro:E c:rera i cl
temerte/a
anal de nazis; Cts de Balagner,
Vaixells entrate roig fose; en el mateix procés de resCompromiemaris: En Josep
Fornts: Peramola, Free aeteVapor espanyol "Enrique Be-, ca/fament en arribar el ferro a la temeta Rebele Times, ..arrnengole 'Meteos", de Gijón, amb rarb6.1 peratura del roig fose., es paralitza Codolä, En Manuel 3farquet i
En Joaquim Aguilera.
empeate; lela de Sant Tira, pel Amarrat moll del Morral.
Eaugment, malgrat continuar l'escalfaSecció dIndestria. - Presifugó, Rail/leona, Rubia; Puigea r•
ment; en aquest punt safectua una
t e Vapor eepanyol "Mahon". de
dent, En Joeep Domingo PuJoamehienenos; Puigvert. Mahe. amb càrrega general t 6
absorció de calor la qual és retornada
rroy; vicepresidenl, En DominCLie lela. Patrici Redondo; Poe:'
. paasalgere. amarrat mol! Mura- després en el prevés de refredament go Bis; secretare. Ea Alvar Sraae. Franiisca Torrent: Pra2e lla.
mitjançant l'emissió d'una quantitat de
baila; viremecretari. En Jtas.4
Mi de Pre ixense ,Grac la Farras,: e
Vapor espanyol "Balear". calor que arriba ailtuc a tornar a fenAquest Grup organitzä una audició
d'homenatge a En Pan Claris, la qual
es veié molt concorreguda.
Francesa Palau; AlaLa Cobla Barcelona executa un esCelesti Roiga; Alhages, Jo- collit programa.
era, Rossend Reig; Albee
Dbtre aquest grup constituir un
Vfc- "Grup
0. escota nacional: Alele
Ferninal", el mal ha tingut el
rell ; Algerri, Rocalla lloable encert de dedicar la primera ataNiarto
tet
•
Teresa Anhelo; cbció a la Protectora de l'Ensenyanarelle.seAlins,
stret, Maria Viladrech: Alees • ea Catalana.
fea Jauma Vallinaaa; Alsina,
Ele hi desitgem tota mena d'exits t
eI Egea; Ametlla, Eduard encerts.

Ateneo Barcelonés

ELS ESPECTACLES
"TEATRES
Teatre Catalä Romea
Telefon 35100 A.--eetevue; diecable, dos formidables eepeetaeles pel Re' dele II-luelonletee
L'illuelonista dele rele
Et. GRAN RAYMOND
Tarda, a les 3, matinée extraordinäria i nit, a lee deu. Programes etempletament nous. La seda de Raymond, El soma' del
nen explorador, Raymond dentista, Experiment per a senyores, MäquIna per divorolar (de
molt interès per als senyors), i
nitres nevee illuion psi
Rel dels mäglos
El mäglo deis rala
El gran Raymond
Dernä, diunienge, tarda i nit.
esplèndids programes pel Rei
deis mágica, El gran Raymond.
Es deepatxa a coinotettlariae..

maritim

elles, Darme Amoróse
Laura, Ramon Farrerons; Mere',
, Jaame-Alcoba Sant Antolf.•
eraxelim Sanrina; Sant Cerni
arremp, eacola mixta: Sant,
Irle de Match, Tereaa Um
kee: Santa F3, Joan
Irreee de Lleidee Gabriel Cosaa
Sapeira. Facunda Garcia;'•
ktleräs, Josep Alsana; Soses,•
estola. nacional; Sudariell, esala naeional eSunae. Antonia,
relean: Talarrt.Itilia Patache ;
lerrega, Jamo tellranda; Ter.
e:e les Daniel Baró; TarreseJaue

:'d'Eivisea,. en Haste' Vapor espanyol "Santa Cris tia'. de la mar. amb peix; ama
•errat moll de Llevant.
Balendra espanyola "Tinue
eaetee7, de Gandia, amb taronges.
Vaixells sortits
re,"
y • Vapor holandés "Orion". amb
càrrega general i träned cap
e. a Tarragona.
Vapor espanyol "Rei Jaime V
e en Hast, cap a Palma.
VaIxelle despatxats
. Vapor eepanvol "Cabo Nao",
enacii; TIria RXrnocrge'''. edeateänsit capi a Bilbao i esca,-TregreiliálIattus- 4in -V
. •
aeeee

•

erIX'S.IV191513

le es:tirar er mein apaes•arem •m151t bones etse
'alas pIega
•
eCoraplet.arrtent edeeermateilielchefiejaeemt
ltit.del remardienenee ibruecazoenLia e con-,
;
escapä,
'-Vós .n qUit)Jolaampeece no
estat cainpleta:ment franc e arnb v6e, •però
dl tentu una mica la culpa. La yeritateis que
oeupatede l'afer.
•
-A Mes a més de Guntnere‘a'nui n'haveu
>atafea
e
r
-A Mac Kenna, el detec'tiu. Je cerca la
»4.

Becher apareixia radian r de la seva obra.
Mac Kennal-va fer ella abaixard el
et'te-heu triat bd.
e l seu enjogaseament 5 navia diseipat. S'as.
.1e4 sobre, el sof à i amb gest viu reprengués
' Beleher l'adreça que Ii havia donat.
ha estat Mac Kenna qui lis ha encomaa
de d eseobrireel e nom del meu detectiu?-li
"mane,
i Beleber comprengoe que . havia eaigut en •
:„NreelS; • perb,sata la mirada d'aquella dona
7 lee p eeeible negar.
.
maia • assegurat que en remite casos
6; dete ctitirs enearregrets de persteguir els Ita4•d'e ntenien'amb elle. Vol estar completa%tee •seener deis que us serveixen.
asteetael expliesació semblä euficient a Mis.
Nklar 'prrque,gehavent fet . que' el une! quána
a....ea

dre el metall.

Tots apees fets eón tienes dels
respectius estats allotrópics del ferro,
els quals explica el senyor Leprecost
Ni ha un punt CritiC a 7oo-7.5o°C.
ell, el ferro pana del non:cut estat a
l'estat B; entre eh 750-85o"C, pasea
del estat B a l'estat Y. en el qual estas darrer es tr,anté fins al pum de
solda.
Cada un d'aquests estats té la cena
composicid característica de ja mtal
prevé 1 1na estructura deterentrada i ,Z/1
eonjunt de prap:e.tats que difineixen la
ntilitració industrial. A mis a mis
aquests estats allotrbpics poden ésser
obtinguts dura manera permanent rait-

'Almena; revisor da rompies.
En Pere Alter: vacal d e biblioteca. En Antoni Camprubi.
Compromisearis: En Franeese
Blanca Saltas, En J'e'ep Galbany i En Lluí s Relee
Secrete de Coman. - Prest¿sol, En Llufs Figueras recate:
viceepresident. En Ánfora Barbado; secretare. En Alfred Dores;
vieeserrelari, En Franeese Basas: r -e visor de romptee. En Jo'cap el. Busquet s: coral sie bibilletera. En efanuel Rayes.
Compromissaris : En Era necee
Burgas, En Marean Catnumberi
i En Enri DOCIeTO.
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fe venales arate el cap, reeobrä la cera actitud
amable i Mangonea.
Arrugant dios la seva ni ä el paper en que
havia cerril l eadreea, torna a estirar-se sobre
els coxins i digne amb un to una mica fatigat:
_M'agradaria moli frobamme amo Mar,
Ferina: porteu-tne'l algun dia. Com ha inIciat
les tetes recerques?
• t -Belrher anava a respondre quan el timbre
de la porta vilmä i la formidable figura de
Slade aparegué sobre la !linda. Les feirugues
cortines tornaren a catire darrera d'ell amb
una remor sorda.
Calculada o no per Mre. Kilciair, la nava
actitud familiar envers Belcher fou advertida
pel financier.
El moviment bruse del joyo cercant de se_
parar-se una mica de la mestressa de la casa
taznpoc Ii pass ä impercebut; la flama irritada
del seu esguard deia elararnent el plaer que
hauria tingut d'agafar i esclafar el seu rival
si haguee pogut fer-ho.
--Exceeeu-nie d'arribar tard-va Ilan..•
aant eme mirada al rellotge-; aalie pres la Ilie
henal de donar el número ele' sastre telefon,
Mre. Kildeir, pel cas que Itagin de comunicar.
ans notieies importante.
Un cop entaulats al menjador, Mio. Kildair
es divertí amb l'oposic16 d'aquelles dues individualitats etemencialment hostils. Slade no era
un • heme a propSt per parlotejar eobre teta,
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Companyia da sarsuela
opereta Pinedo-Ballester
del
Teatre de la . Sarsuela, de
?cae id
eieeabte, tarda, debut
del primer actor
RICARD FUENTEe
i LA ESTRELLA ERRANTE
i LA RICHTER:1S
N

Preus ecomemics. Nit:
LA ESTRELLA ERRANTE
DON Juan DE
SERRALLONDA

e

4+64+.44444444~44444+
Teatre

Novetats

Temporada d'istiu 1923
Gran companyie tabancotira rnä t eme tel
Teatro Lara, de Madrid
Director d'iecenzt

RiCARD SIVIO-RASO
Aval, ni:real:0.e, alt, a les des': Debut el e la companyla aMb l'estrena
en &ven: tentre ar la eomedla en

tres acres, d'En Manuel LIntues
Rivas,

LA MALA LEY

més gran de lalic. representar a Martril per aquesta co m .
panrle tes elles serults,

nema. tarda, a 16:: Tiene. t
a 1e6 den: La mala ley. D111-Ine,
;arda, a les c;nc. primera matinée.
La mala ley. NII, primera d'abora•
ment 74ede, 1.. mate iay. filmare!,
es:rena el . In nrnerlla en tres a . le! oree-Cual As loen Inser.. Laten-,
te, El madrigal da la cumbre.
Es cltspatmt a COMpta1nrIa.

44+.44+~{44.444+
Teatre . Victòria
Direcció de F. Vallejo i Francesa Vidal i mestres Blei i Genti
diesabte, 2 de juny. Ultimes fulera-me de la temporada.
Benefici de la primera tiple mema-te Entapar Martí. Tarda, a dos
quarts de cine. vermut. popular.
I, Colilla IV; 2. El alcalde de
Grifones; 3, De! Sacro Monte.
En totes aquestes obres hi
prendre part la beneficiada.
Ferran Vallejo i totes lee prineipals parte de la companyia.
Nit. e tres quarte de de/i. 1. La
revista Que de gran Barcelona!
2. Estrena de la sarsuela entremes d'ambient barcelones, en
un Muna Llihre de Ricard Acedo i música del Mire. Viladomat,
La oludad Jardín, per les artee.

SDIXANTAltat.!

14444.1144~194444444444

Teatre Cómic

Gran companyia lírica de aarsue:a;
opereta I re g lara, dIrtglIbt , gel
prinier actor. Serte

dissabtes,-terda, a doe mitre
de cinc, trae mannee poputer
la sarsueta . 42 tres atlas
11511 QUI RABIO
Butaques prienera dictase, o pta.:
tetona, 150; regaladeä lee antes
locentats.
7111, a dos quarts ne des, rad
esnevebirrient Reestrent de la serene:a melodramattta' en tres 1v:1e5,

Av al,

MUJER Y REINA
ColCrMal Interpret y CIA, prFeehtield
busrada, secaras nos/ dele reposaos
faCeliÓgi' ate dese ateralor. Itafal
Barda, Valora 1 Zabala,- .. Dlnilliegige, tarda: SI alcalde Interino i I1UJer y rafe. Nti Malee y reina.

94+.11144.04..4444.4114+~
. , .

Testre Victòria

eb.44.44444~4~44.
Gran l' entre Espanyol

e.

Primera fleten/.

AstUleoGtO CASAL»
Avut, dlesabt!, 5 de juny. Tarda,
a dos quiste de eme, ematarratit

vermut popular. Entrada o butaca
CNA pesaste.
g eestrena del dIveitit vodevil
en tres artes

Cada dia
l'èxit de la temporada

JA SOC A9UI (Nandu)
Triomf soro lós de Vallejo.
Gateeran, Salut Redeigues 1
les altres principals c parte
de la con-manees.

COM111,71a de 500511 t grana
il/Weclatlel de
IIANTPERE I BERGES

444444+14~444++4444544.

e

Secció Marítima

Marta Rodríguez T. Mas, Tontäs, Rialp, Leen, eenyors Ferran Vallejo, .elcalä, Oye, Torres, López, Aragonee, Sanehez.
etcètera. 3, Reestrena de El
päJaro azul, debutant el celebre
bartton portug-ues Antonl Robra, que cantara aquesta obra
en portuguès i eastellä en homeleatgo al seu país; i a Eepanya, acoMpanyat de les principals parte de la companyia.-Dernä. diurnenge, a dos quarts
de quatt•e i a tres quarts de den.
Els miliors cartelle de la temporada i comiat de la oompanyla.-Dilluns, de juny, debut
de l'atracció El gran Raymond,
el rei de la magica i el me, gran
dele illusionietee del sigla XX.

w»ee44444.11.4443404444..
ELOGRADÓ

Quin con.. mes GRAN!
11'. El noble ea maltea del rol.
S; 'I. a les deu: Mervellne extt

Gran companyea`de sarsuela derretid anecdótica en guano
la i opereta
artes 1 16 quadros
2eUFFOLL-PE5A
CLAVE
Avni , dieeibte, tarda,' a les
neea, alune/lee, tarda t mi. 1
cinc. L'aplaudida opereta en'
totes les aus. , el atacar atol
tres actes. de) meetre Fo.
CLAVE
glietti,
Tot BareelOM deSfllara pel GRAN
EneANYOL per admirar
EL
CAPRICHO DE LA11,1 - y
grandlOsa obra.
DAMAS
Aqueas tetare nt recriasen aler;ansen t seit nerfutns ASTRA tes
obra predilecta ele Renten
tamitior!es IDEAL, del rare-er
Peña. Nit, a lee den. Vezsea: easi . 14, t sant Eamon,
t
traordiniriäment, eplaudi#44+Ispiese+~~.444+e,
da comedia en tres acte
arub illustracioais niuTeatre Nou
sicals del meetre Lita. creacid de e newton Peña. Petlt
Company:a de sarsuela de
cafè. - Grandiúe Axil. i
el bocel lirio en tres 00_
rkF.DERIC CABILLE
Oros. Iletra de Ramon- Pella,
Avui, deeeabte, 2 de jume; de
n re G rana1923. "tarda i nit, benefiei del 1(sú slea del iest
, e
a
bariton Frederic Caballe. 'farEL VALLE DE ANSO .
da: a lea 430, a preue reputare. I'
t. Los cadetes de la reina. 2, La i - Exit sorollós.- Demà, dittmenge, tarea, Petlicafit i El
montería, lee dues ohres cantavalle chs Ansó. Nit; La medes per Frederic Caballé. Nit. a
canógrafa i El valle de Anles 930. grandieie cartel!. 1. Masó.
.
ncilla la Peque. 1.1, Acto primet
ele la eareinela del meetre Para- re, La reina maja. 3. Acta pri- ,444.44~44+04."1444444,4
mer de l'obra del meetre Millar,
Teatre Nou .
El päJaro azul. 1, .eete primer 1
de la sarsuela originel dele se- .1 Dimarte. 5 de ;me. a tres
ne•ore Rarnne Marean i Jacint
Guerrero. La montería; les tres quarts de deu nit. -Debut de la'
obres cantades per Frederic Ca- gran companyia de vodevil 1f.ballé. - Diumenge, tarda i ni!, ric i sarsuela procedent del teacomiat de la comprertyle, gran- tre Martín. de Madrid, dirigit
graeiosissint primer actor
tilde cartel!. 1, Poca Pena, La pe!
cara del mlnistre, arte primer Salvador Vide-gato. ande tres estrenes, 3: La Venus de Chamde La montarla, pel tenor Jan- bar'. 2. La piscina
Buda( (l,
me Mere!". i acte primer de Le. El gran arejä. Luxosade
m'estribe-reina maja.
vea

Teatre Barcelona.

z ïil1î flliinI13

e

Companyla de comUla del
Teatre Infanta Isabel do
Madrid
Direco16, Artur Serrano

COLISEU DE VARIETATS
Temperada 192344
'

e
CONSTANTINO PLA
Nít, a les fleta estrena a
Barcelona de la comedia en
tres artes. de den Josep
Fernändez del eeller,
EL PASO DEL CAMELLO
Diutrienge, tarde i nit: El
paso del camello. Es despees a remptaduria.
e+111..9111144.444.44.44.94.9.444

nona gent naura ernsuexacat alguns mielionsr
Al públic ii cal una víctima prapiciatbria.
Alefshoree Ii lliuren l'home feble que ha per;
dut la partida i aqiiest paga per tots i el vals
dels datare torna a oonmeeear amb Mes eme
branzida que mai. As' ti da eletjendie' la vica
tima_ Escolteu els clame venjadors que el
persegueixen! Quin is el .seu erina? La falta
d'exitl
• Poderse considerar deS (le -dos punta lee ves+
ta un gran financiar, car hi ha dote portee.'
des en la seva existencia: durant el primer,
s'esforca a agavellar 'el poder per exceelläncia:
el diner; després, en el sagen, se serveix d'ae
quast diner per crear, ele ambiciosos no es
deturen davant cap cosa per aconseguir
primer objecte i l'aconsegueixen arnb prou faPerb es en el cagón periodo en el
que cal jutjar de Ilur valor real. Es trusts de
saber si estimen el dir-ter peLdiner o per fer-la
.
servir en- grane cocee.
e -I ves?
1 -Jo tina necessItat de selxanta mIlionst
-reepongtie Slade ande veu
tin'faa
di-é? •
Aleis les espatIles, pringue un a genivel. el
fati' brandar algune instante i al eapdavall
deixe cenia arnb una exelernacid d'impariene
cia.
--.aquest AA 01 perill1 Amh sorf ela tindré
lioteee libane d'un ePY/ 5.! .ePtie_sk..uzzAhig4
de vuit dice..,
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N ui, dissabte. Benefici del
erlebrat ventrilac Sanz,
Tarda, a dos guatas/ de cinc.
Nit. a les den. Debut de la
formosa caneonetista Paqul
ta Arroyo. Debut de la gentil bailarina Malla Pujo!.
t, Debut de la famosa troupe
ee jammesa Fuji. Els aplaudits
artietee enciclopädtes Camili and FatImae. El div a n •
LI i pnpular Sana. -. - DI. Ilime. preeentecia d e Maria
Calesa. - Dimarte, debut
d'Oré% de 'Wagon.
t
A

dissabte, dia 5 de
juny, tarda, a les cinc, debut de la compane-ia, amb
la Comedia en tres actes,
de don „Toser, Fernändez del

160
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Fulleflede` T. kei P1'13LICAIMA11

que us moteeteuDe tota manera, - _ne,agratt
Molt la vostra gentil .; oferta.,
--Qui, voleu dir?-vaa fera el1 • sorpres! --Els -meus detectiuslM'asseguretru .$0
gueixen la • nbona pista:.Tót, eliquA z Uedeallá
es que enMeu el favor de no-alaeedireena1dee
sant ningtl- aquest desagradable, in erdelst
t
Beloher, imaginant que ;la' set' conduela
seria &pro yecta, estava precitseeent ., a !:. puna
d'anunciar-1i que s'havia .protúrat'l.els,sereeis
de Mac Kenna. La noticia . :d'un 'desearla? 1Mminent . de la recerca, el "rontrariaal D.. Itra
banda, no hi creia. Mis. Kilkelair. •.per/u l'ad
que no arribava a copsar. desitjava '?1 e.
Mr-lo a fora d'aquest afer; eltio.veit eter. 1
aquesta eonstatacló l'irrttava ' singulm*en1
La pa.rtIcipariJ de Slade en aquest,kesmerstr
que ell esperara ter a soles,arnbgfijileKlidais
encara l'enuljala ms. De toteetera,' ator6.
fitant el eonsellede Mac Kenna:7den.arlt.:nelt
gligentment :
- Altb em recotelaeeeeLea:aileal:
-A propheit. -.,..
ria ineat alee ern‘delleseiVI'ad‘reea 7 de ;la SOO,
tra 'solda de. sietenfins,
Ella alela els ulls everel Pa ame una'lieltUd
3 - ,Aguda.
.
- •
--Vejan]; per que era i demaneu això?
Repetl Belther le (aula preparada perMac
Reune, -explieant que el ieu emic . thinther'deeitjava perseguia un ieriat 'infidel • •
Mrs. Mildem r s • aixecit estro ambireeatica , 1'1'
!Su aenyal .i , d'eeperar; 112 al :;,,sep' d'ueleg es-

79Megieger
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LA PUBLICITAT
TEATRE DEU CASA CANTAT
e (Garrar 'd%
Avui, dissabte, a dos quarts
*sis de ter tare ;darrara setde teatre dele poetee, con*gracia a Joan Maragall,
inmuten., del mestre Tornas
Buix6, per la eminent cantatrin
Meren ~Mida, Interpretarid
pliatica del poema El °onda Ar.
Rato i repreeentaciú del primer
tete de Nautilo*, Per l a rampa*
slyill de Meres Nicolau. Música
Ir escena regida per Joan B.
tiambert, sobre l'armonització
de Morera. Por la llarga dura,
da del programa es preve que
as cornencara a do:: quarts de
lis en punt. Localitats a la Ca-.
fla de Cantal.

tiró

—
e

CINEM ES--

—104144144444-1144414+04444~
-Saló Catalunya
lana disaahte, l'aboca de
la granja ilot, repraaa del
Programa Ajuria, admirable araaraa de Mnry Pieklord. Exil: Mary bojament
enamorada, per Marv Miles,
i la cómica Tomaset detectiu d'Hotel, per Larry Semon.—Dama, ni1. estrena:
La muntanya de les Bruixes.
represa, El Quixot
modem, per Douglae Fairbanks.

114~444,444+••••••••••44

amb consumació, 1'50 pessetes.
Kit, cadires laterals, 2 pessea
les. NoVa direceid de cuina. Selentes coberts a 5 pesantes. Entremesos espenials. La millor
Quina do Barcelona!!

liatnIntentil :Pede- Walkiria
A n; 41, dIveltdres: IfUst ame despea., III ta p itol; Que ~menta
Ido ele marital, Programa &m'In;
L'entren/40M capita; Tres 'almena. de vocanota; Una aventura de'
MdiCl.aotasiame.
n'euro, sessI6 matinal d . ' I a t.
antb esteren: Vint sope de•prae,
IV esDltol Qu• arriben ele Ibocal
Sil: Una barra ambahuida. Per Ro.
out walwice; El lop de la mea.

Cinema Princesa

samendi contra Barreneohea i
Urquldi. Despras es jugara, un
segon partit per jONGS pelotaris.

Gran via Layetana
El local mes fresa I obmode.
—Avui. dissalde. c,lossal pro
-gram.L ncitade3,0
metros Anna Bolena, drama
històric editat per la casa U. F.
A., de Berlín, 10,000 persones
en escena, interpretada per
He.nny Porten; La filia Mamita, II 1 12 jornadas, pela asna
ele la Comédie Française. El
prince p escultor, per "Ftpamas
afaiga„a . rala-a-jai programa
»iris; La vall d'Oran, Abalx
ala Impuestos, asuropte de broma
Continua. — Denla. chava grane
estrenes, entre elles, la gran
cinta d'eatrena rigurosa a Bar-.
celona. L'homo sanee nom.

—

CONCERTS:

Avui. La filia leteiömie, 13 i
món i la dona, L'esport
deis patina, L'ós Jimmy, Ultima: El buscador d'or, La promesa recuperada.

Darrers concerts del present c,urs. Dues magnifiques sessions de trios, a
carrec d'illuatres artia.
tes:

ALFRED CORTOT

Avui. dissabte. Honor In-

frangible, Bomber de servei,
El diablo amb faldIlles, La no-

valla de Calixte, L'as Jimmy,
primera jornada: La filia Indómita, 10 i it episoais.

GACQUES THIBAUD
PAU CASALS

ARIIITOCRATIC SALO
OC LA CUULICATOIIRAall
Auf, dis e able, de sis a tal?. es

•

desplazara/1 !Maque, numeradas
per a la ..,esstd especial de les Es

Estudi "Domus Artis"
Passeig de Gracia, 80.—Diumanga, dia 3. Colmarl matinal
pel Trio Vallribera, Parraron. i
Montaner. A les onza en punt.
Invitacions al propi Eatudi.

Gran Cinema Bohemia
Avad, dissabte, extraordinari pro-

arma Set

g

Avollo os Mas.

set.

i PrOMffl recuperada; L'esporl del,
I palles; XIII 1 ara episo.l.e. Cltrl'Ar5 de la serie, de La filia iodo.
mita; durara jornada de L'In. de
Jirnmy; L'entremallat capita; Ele
~adore d'or i la de eran arau:tan% II ende i le den*, P e r de raldme Forrar. Tema dimanare,
'Serena de la gran »eme alemanya en deu Jornadas,
L'heme sanea nom

14414.444+114.114444444,14.49.4
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EDEN CONCERT
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CALCATS SIMON

de benzina (dides)

Liquido a la fàbrica mateix les mostres
i calçats arab tares que no poden
Murar ais comerciants

tona. Ii dugua una adreça en una tira de papen
--Aquí la teniu . Teddy—va día sornrient.
La seva actitud havia canviat del tot. Havia
tnrnat a eadevenir familiar i amable.
—Ve sap greu de no poder VO3 dedicar a
resoldre un misten i apassinnant—reprengua
ella en to de plasenteria.—Sabetl, Teddy, que
em sorpreneu rnolt?
—CM as alai)?
—Supuesta que hatteni contiat la remarca
'd'aquest eni a-ma a la nicitat dais datectius da
Nova York. I ara resulta que encara no heu
fet res!
BeIcher no es deixa enganyar per la fingí,.
4a ing e nuitat d'ave-eta escomesa, compranent que Mrs. Kildair volia i nforenar_a. 4,1
Que havia fet. Ell lambd adopta un posat rana
dial i tifl to penedit,
—No es me y a la culpa, 'Hita, vas mateixa
me nlaveu descoratjat.,,, Recordeu-voe-en,
—Es exacta.
Amb un gest li Mide de seure al seu coa.
tat.
aquf, criatura! Etteu fluida con-,
tra mi. ne e terilata
---oPer que he d'estar-bo?— replicà amb roe.
Ire admirat i interiorment resolt a detansarta itontra totes les curiositats.
—Teniu punt a sser tonfident de les dones
aoniques i a coneizer el que els altes ignoren.
>nos b, quedareu 'Mistela

Motors

BM LOT per a automòbils de totes potències

▪ PREU S

:

Paro)

po incio;vs nocturnas, enper.ntorrea
das seminales n , cansancio mental, perdida de
memoria, dolor de cabeza, artigos, fatiga
rorp4ral, hie!eriemO y lra.9lornos reerrio.ms
de hs othjerr, y todas las manifestatioces de
la Neurastenia o agotamiento nervioso. por
c.- finitas y rebeldes que sean, se curan pronto y

radicalmente can las
Grageas potenciales del Dr. Soivré

indirada5 eapecialmente a Jos aptadox en la
juventud por tela clase de excesos (viejos sia

alioli, y para conservar hasta la extrema vejez,

sin violentar ei organismo, el vigor selnal, pro.
FI° de la edad.
Venta, 5 ptas. traeos: Stgali. Rambla de lu
Flores. 14: Isciaacli Celar?. Mantesa. 7 y principales
farmacias de Esfals. P.,rtagaJ .4c, Ar i ms.

CONA hanit6ri6 pe; a sena'ad de eI' tic
r:es.
nrn. 16, 36s. Fa.

aiiiiimmiluereanastamaramill

aeaaaafflarrausaaiwoczaaimaszseri

ffisEGTIcum
LrDPAp AD EL!,
Tapissos nintais. La C351 Mel impart a !. C.I•gd. n :,11. Ei•pecollItat rl capis.
los ro ligtoses F.xpo,0,16 t'emanen: de
rasares a Foil ararais olrogratiee etc.
FaIrlracid de Marre i mulllures. rio
compren eense visitar armara rasa.
F. Montfalcon Roters 4 tlanal Porta

MENJARS A LA CATALANA
ESPARTERIA. 6-VIDRIF:RIA, 12
Talaron 1.378 A.

do

LLULL, 21
(darr e re el

aseaseaziameagagotganamarmamsrs

FONDA SIMON

i

DE SALDO

eltalailimactaarmnzrumEnuaBealmsimmalinall311

e...nn••••••••.1.1•1,1P21

ierr1530.

,

'U«

Planxa
ondulada do
120 per 76 cm.
Ptas. 7'50 rn.2

el•••••nn

Full o

F ab rica (18 tai ç a i:

Cases a París, Madrid i lbao.

PEelStO tinaco, Saurne 7, I 4, Drol. Te
latean )0i7 A. Coparte. abonaments,
duele eet tmanal4 t mensual. l'enetS
tba 1 tempnrad3..

159

‘111 11

Al rninuto.Na 112

Al cor de la Costa Brava,
ex-content,
amb avales disponibles par
a familica. Aigua ríquíssiata i abundara que neix da
roca al mateix convent.
Vista panaramica del Golf
de P.OSe3., illea aladas i Cap
de Crea!. A minuta de la
casa hi ha una bella alatja
F er a banys de mar. Centre
d'excursions. Per a infores,
a l'Administració d'aquzst
cara/. da O a 10 i de 7 a 8.

.411n13.1,

515Er22

julniamBusssocusEassmoussmoseincssessix)

Asalto-28 Formana

¿trilR

MUS1C-H A LLS

Asal t o, 12.—Telafon 3332 A.
El muslo-hall de les caros
boniques.—Avui, a dos quarts
da quatre i a tres quarts da den
nit, cinc formidables atraeame MarIctIna 1 els T101.15 debute: TtlarSa Sevilla, Gran Olivares, Lou et Janot, gran novata( coreografiaa i la calabre ingènua Blanca de Navarra. Avis:
En diumenges i dies fest ins els
preus seran: Tardes, entrada

SEIXANTA-11.7...!

Carrer ANSELM CLAVÉ, 9 (Final da lea hall)

mobilisme

marca ExhaustJr
són garantits per
temps indefinit

Estrogis

Vida amorosa d'una dona, de
Schumann. i alinee canarias.
Dimarts. 5 de juny. Sagan con ren dc l'Orquestra dels Amics
de la Música. Audi . Hó de El burgas gentilhome", de Strauss.
Palau de la Música Catalana

Palace Cine

•44+4441440494

ESPORT VE MODA
le tallo;
al Gran Casino. amb
e,nierat serial de Ca•
- restat,rant I se/cmc especial, per a
banquete. 33/a-Band
Verdura. 'tete els
dles 3 sessions
par/rime; d'II a 1
r,poctel pera a 11 n •
de 6 a s. 2essui
Te, pottuatte aone•
Lai 1 lin;oni, d r. 10 a
de la /III, patmalge
eral, 111 , out I axnilhció per 'la tormop»tifessOra
mee. ose Der. :ven 1
el notable p7oressor
mr. mienta. Ntt, tun.
cInnainent de les
sliacciOns del PARC.

pianisla

5 '50

Pistons,

DE
GEL

PISTA

Avui, diasabta, a tres quaris
de den nit. Recital de cent per
Ii cnntrill
CONCEPCIO CALLAO
Antenla 3ancrIstófol de Folch,

r

1

vàlvules, segments, eng i-assadors
etc.; de l'acreditada
.marca BINIET

PARC

L'e6pcctecbs mas neo
do Earcciena

(

T

I
Ptes. pareli
• VENDES AL DETALL
a

auto.

Elevadors

^-••n••nn•Mfenir

Amics de la Música

ASAO SALO OIL MODA
PROGRAMES SELECTES
Ara:, ellssabte, Magnige prolesMIL X1/1 1 ara ealsodis de La filie
indemIta; L'upen dels patine; El*

buscadora trae; L'entrara/01st emplea, I fd Glm arnerlr3. leserollas
ealt . Esclava de la saya wanitat,
cuidó de Sauna Irrderich.
Lema. aliment e , est"ens d e le
rran serie francesa, Ganmont,
Cl 1111 del pirata

atudebakccr
pel notable
etratotleta
G. Ratone

so nes que desitgin ingresaar durant el cura
•, • inent cal, donas, que
a i apressin a presentar
llur proposta d'aspirant
el GlitS aviat poasible

de diumenge.

r444+144.04444.114~.44
Gran Teatre Comtal

Fiel/Hoscas I nrcmatnsats
pronos rastrar. NovISSIMee
renatraecione. Foi c a
crid per la Banda de Cacadora d e rarc e lona. cara
Peeleurant de pillases orare. Dentä. doimenge, a les
cine. csdeseniment de.
Portal:

1 zir

N

a bolas M a B són
els millorsperausos

Rodaments industrials i

C

higibic amb SOLA DE GOMA marco FORD, B.
calf, tall anglés, doble sola de cuiro

e

Rambla de Catalunya, 45-Teléf. 1657-A

DIVERSOS T.:

per-

Dtlluns. ran esdereniment, Catrena de la producció "Metro",
LI1 DOSEL FRIVOLCA
(ezclusivs), la ontlor bulliria

d'amar que s'lla portal a la pantalla

a

etretust sabre

Exclusivarnant per als
socis.—AVIS: els soma
ingressats darrerament
s'havien Mema com a
socia aspirants a comenaament del passat mes de

L

la

1111111Sifit

a iitantn5II

Dimecres. dia 6 de juny:
SESSIO BEETHOVEN

novernbre. Aquellas

KL) RSAAL

Erige§

o

EL SALT
LA MORT

Di lluns, dia 4 de juny

e

SoietaI General

De C

TURÓ- PARK

Teatres Triomf i Marina SESSIO SCHUMANN
1 CINEMA NOU

____ Domicili sociaCRambla de
Catalunya, 15. Barcelona

FURT 1 INFIDELITAT D'EMPLEATS
AVALOT O TUMULT POPULAR

....4
--...,
2 Mi E 2 2 2 a 2 III I! El 2 71 e u II N N I
in

Hiptdrom.
Carreres de Caralfs
Aleó dia. Diumengo, 3 de Juny
A les tres h. a0 m. Preus:
L'aire circulació: 10 pessetes;
entrada general, 125 pessetes.
De carruatge, 625 pesantes.
Impostos aompresos. Despatx
da loaalitata: Taquilla teatre de
liana-Mata. Centre de Loaalitata
taquillas Ilipadrom. Servei d'autbmnibus des de la Plaça de Catalunya a l'Hl/balara/u i viceveraa. Preu. 150 pessetes trajecte. Servei dc restaurant i bar.

AssociacióMusicaCamera

Diana Argentina Excelsior

RAMS:

Avut, dissabte. tarda, a un
quart de cinc. Dos gratis partits de pilota a cistella. Nit, a
un (piar!. d'onze. Monumental
partit a ciatella. Argoltla i Sal-

D'ASSEGURANCES

Filial de LA CATALANA d'assegurances contra incendis

Eructó Principal Paiace

1111444.114444.4444441.4•11e

SOCIETAT ANO%

LA PREVISIO NACIONAL

ESPORTS - "

tuya.

Ile te%

0c
PER A

,139:1211EL
Plagues do 43 x 40 cm.
nt•

X.» ..V.»
TEULADES

Materials armats ab amianl exclusivament

JOSEP ESTEVA 1 Cia.
Portil de j'Angel, 1 i 3 prai.

¡ea,

Fàbrica

a

Teleion 33 4 4-A
OAKCELONA

5 arrià

esr

LA PlaPLICITAT

ciar ainb una calma inwertorbabla.—Va ig a
donar-vos una noticia : la Cambra do C ampenanciana ens rafusara al Ccli concurs aquesta

tarde.

vind ra la fallidat
—Veurom...
—Ha tomenaat ja el parar.?
—Sf; hiena reemborsat ja cine aro:apta-rara
rentiates—respongua amb una fina mitja
rialla.
_ay:arrias- aina?
algun tarara per verificar cants corript e a. T de ra a a a mes-, la NI concedeix termrs
per el par/manta.
recolza fartament sobra la taula 1,
guara parral?, monaloga:
—La veritat eßeen a lal aampre reata ignorada. Els diaria no linprimeia e n m a i l a r; noticias
fanam a ntala. Imaginan que el pUblic coneixera rnai les canams rrala da la present arlei?
a;e! Honi cl a ixara que el mercal perdi la brüaula durant tres dies, durara sis, durant un
mea; 'arruinaran marina de fan-altos i el pablia ro sobra mai qua el pana , podria AAArr
Mural ara Glatatiat, Pll vint - i - qualre hort", per
la volantat da dan hornee. Quan aguan bo_
mes es dleidiran. aluraran la ratastrafa. Ales.
lloros Intham ala cobrira de flora, la prarnma
ala eaneagrara columnas i mas columnas de
falicitaai5. ',loaran Hur patriot tenle, ilur ab/1.ari6 desmesurada. I an rralitat, qua a5 el
que haura passat? eimplement, que alquesta

.SEIXANTA-1a.

15a

tolifala. Desdenyava aqueixes pelileaaa arria
qua alguna hanias p alian fea agradable ia
timitat dele apalea Durant. el primer quart
d'hora no prangua cap part a la conversació:
tarda fan], altramant, i menjava amb malt
d'aula. Balaban cantaraava anal) la maatraasa
da les mil aafarderien del dia: ala incidente
de la faata dala Linberry, ele flirte Felisaa
,Alvarez i dUcilbay. de alra. Fontaina 1 da
Ciunther. Despras. 5CnC veler. ni/turnia/era
vingua a parlar del drama. l'amanaaa del qual
pesava sobre la ciulat, de la ruina de Bah
Lynch, d c . faatendramant genaral... 'fot insistint sobre aquest tenia. amb la arimpliallat
de :tire. perseguia de mas a maa una
finalitat Interessada: fer parlar Merl a , l'haina a l'entorn del qual es desen c adenava la
tempesla.
—Les valora segueixen baiaant—digue Mra.
Eildair, observant el finanaler, qua restava
impaasible.—Tothom ven a qualsevol preu...
El mercal Os literalment subí/un:gil.
__aliara de lampa calauleu que durara alza?
—Damita; un dia, una aatmana.., alr. talada he cap millar que ningú.
Stade alça al cap.
—Que diuen dc mí?—demana amb una
rialla.
---Tntham din que el Trust assorial Serä
el primar que arara a fons—raspongua rodia
narnant Belcher.
—Es probable... 1 mireu—afegl el finan-

1155
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sarai
Ell no reprimí un a:n y /mara
—Fa un moment no us he d:t la veriti
ranta ssä ella auciaamant.—Cap irgI!r1
V e rm e! . fine ara, d'identificar él liarlits.T
aomplatam a nt rl le 5 palpentaa. 1'e done
ta blanca per obrar ràpidament. Raoni'l"
aliargant.li ltai
em sembia—continult
ramarrian t i a amb un melinita:1M eamriu,
çue aanfiti antarament ea saaa.., CaeN
ea/ per ronfideneia. rej?
nsuirava
Be leh e r. desprea
punta dirrata. pera l'aria/n//tira cria'
&Magua da nou pm:sativa.
—Altrament, vaa us hau ara-a/ p ral ja` ci
ascret i, si ecu rapat cia guardar-la
h a lla/ al mal final da l'enig.an C-all a Pr'
de la meya confiança, Teddy, u8
aiaucu el mee aliar Mr. Slade sera adia
ptlR
Ire para minuta_ No tul/ trobar.me
oil. 'so 115 en anee abans que dl i rolase
sempre a prop nostra.
Aquesta raquasta drn aire. Kildair rett.'„,
ient-li el seu primer llar en la saya
tal. afalaga. 13alcher. Les seaes sceplifT
ring p m : aires /1 i va respondre:
—Comprenc. Eala bol; per ras.
, —Beig per lligar! Paró cal que re ITljti.
gil 1 en el i-111 !loe,
---Naturalmenl.
— Ana eni sembla que 115 haure u agie'itr
no?—ligué ella tustant-li cl brar C
—Teddy, teu un galant minyó. 123 eat.

fi

