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LA PATRIA NO ES UN NOM E
BUIT DE CONTINGUT, NI LES 1
INSTITUCIONS DE L'ESTAT 1SO-N tAMPOC LA PATRIA. LA EPATRIA DONA EL SENTIT VIU
DE LA SOLIDARITAT- ENTRE P-2ELS ROMES QUE TENEN LLUR E-ORIGEN EN LA MATEIXA TERRA A TRAVES DE TOTES LES
= GENERACIONS.
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GIRONA, LA INTIMA Carnet de les Una tría d'En Verdaguer LA PAU DE LAUSANA
lletres

Seria interessant el catalogar espiritualment les ciutats i
viles de Catalunya, posant de cadascuna l'adjectiu més adequat
a la respectiva natura. En aquest catàleg hi hauria les variants
deis diversos temperaments. Els hornee veuen -la realitat del
alón a través deis 111:s propis, i la imatge de la visió és una
reesela dVernents objectius i subjectius. Perä aquells que tenen
als ullo una claror que penetra l'essència de les coses, poden
arriba r a una coincidència en l'adjectivació característica do
les nosti:es poblacions.
Er aquest catàleg espiritual nosaltres adjudicaríem a Giropa el n :a de "íntima". Girona, la intima, diem avui, i el sä de
les lre,' aaraules s'avé amb l'evocació de la ducal ciutat catalapa. La timitat és el sea senyal més vistent i més singular:
ha intialitat en els carrero estrets, on sovint uneixen els dos
regles de cases els arcs que fan pont. Hi ha intimitat en les
-alte, en aquellas inoblidables voltee gironines, sota les por'ade3 tie les quals l'aire lliure del carrer es recull, es. fa més
-da5 i a Ilum és més tenue. Hi ha intimitat en els interiors de
¡s'aloca de planta antiga i folgada, amb portalades que sembla
/le de_ in la benvinguda als hostes. Hi ha intimitat en les e rhiedes volten la població, i que amb l'ombra humida prote¡cima vianant. Hi ha intimitat en l'alta Seu, on tots els estile
argal ia ,Onics en barreja arriben a una compenetració harmärica, disciplinats per les linies que són el secret de l'ànima de
la població. Hi ha intimitat en el tracto dele gironins, una intimitat ebria i sincera, que us guanya el cor i us china la impresa jó de Ice amistats sòlides i duradores.
A(a:,ata intimitat gironina es reflecteix en la manera com ele
gironiaa senten el catalanisme. Podriem dir que el senten, més

encara que en extensió, en profunditat. No són gaire ancles de
l'externitat espectacular, ni de l'expressió superficial dele sentimento. Però llur Catalanitat és densa i pregona. Més que una
°pialó política, més que una flamarada que el vent alça, és un
Callo ardent i activíssim. Hl ha comarques i ciutats on surt a
flor de terra tot l'entusiasme. Al Gironès i a Girona, l'entusiasme que apareix a la superficie és p onles un, reflexe de l'entu-

Siaarne intern, intim, qua assaona ela esperits.
Intima com és, Girona pot semblar reservada i tancada al
passavolant poc atent. Té, al primer cop d'ull, una tristesa i

aria duresa medievals. Però el to medieval de Girona ofereix,
a aquells qui el saben comprendre, un meravellós encis. Les coses i eis hornee medievals es transfiguren així mateix bellaraent davant eIs ulls dele qui saben enclevinar llurs secrets. Quan
el cor se us estreny en eis carrers i els carrerons torts de Girosa, una mirada de conjunt damunt la ciutat i els seus quatre
has, amb liare arbredes, us torna la serenitat i la confiança i us

UNA REVISIO DE LA
POESIA DE VERDAGUER.
El poeta Caries Riba acaba de triar,
en un volum de dues centes pagines,
les millors poesies de Mossèn Jacint
Verdaguer. Carles Riba, que ha titulat el libre, sitort'etnent, "Poesies", derugint el mot "Antologia" i la /unió
d'excelléncia, sap, no obstant, que la
seca tria és bou significativa. "Triar
és 'opinar"; din al comeng del sea bel
pròleg. Les dues centes pagines del II,bre rolen dir un pensament actual mesurant tina obra del vuit cents. Es la
revisió del més gen . al dels nostres poetes realitzada pul més creador dels nostres critico.
"Triar és opinar''. El veritable comentari seriós a la lírica verdagueriana el trobarítm , més que en les pagines
fines i expertes del präteg, a cada
moment de a tria. Carles Riba, adaptant la producció vasta de Verdaguer
a .i a seca estética exigent, nova, ha
salvat el que ell creo Inés preciós de
l'obra del nostre gran noístic. Ja no
podrem témer que Verdaguer, con'
Vietor Hugo a Franea, es perdi en la
seca pròpia selva espessa de retòrica.
Carleo Riba ha aconseguit "sorprendrel en els moments que concorda millar" amb ell mateix. Vordaguer surt
enfortit dc la prova.
En notes successives a.n'rem veient
cono el gnst del crític ha agrupat les
poesies de Verdaguer, irem s y bratrant els "momento de conckdia" entre el poeta i el crític: Ila 011 la 'revisió es traducix en admiració.
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fa adonar de la unitat essencial entre la ciutat i'el päisatge que 1 V.—Accentuaciö gráfica.
la volta.
Tant corn és dificil l'ortografia de
I
Girona, una mica tràgica per fora, més suau per dins, té Iletres, douades les circumstancies en
per característica la intimitat en el calidez de les poblacions - qué }laven, d'aprendre, és f b..eil l'accenratalanesques. Les qualitats fonamentals de la recia es -mänifes- 1 . I.5115.C16 gráfica, que obeetx a regles fiten en els carrero de Girona i en l'esperit dele gironins. Mentre xes no gens complicades. Per a, usar
rae- lo maiestat serena de Tarragona i les n'idea eläSsiqueä del - ciorrectament l'aceant - grftli ,t'en els pesea palsatge i de Ja seva mar recorden al catalä eis episodis lisillabs basta, en efecte, d'aprendre de
elexpansiö de la història nacional, la intimitat de Girona li re- .memòria les dotze terminacions a, e,
nda els episodio interns i porta l'ànima a la coneixenaa di les i, o, u (les cinc vocals), as, es, is, os, us
(les cinc vocals seguidas de s) , co i in
prepieS qualitats i al conreu del ric jardí intim de la nació.
(la i i la u de les terminacions i. u, is,

Ld
DIAD.1 DE LA LLENGUA CATALANA
SANT FELIU DE. LLOBREGAT.
tindra lloc, amb
. a Sant Fea, la Diada
Catalana.
¿e l'A. Nacionalista Se
miting que per
;lengua catalana Jr: .,-Ionahstes da Sant Fe- ..raeió de Nostra Parla
assiiiran ets sc- Palieroia, Marti-' EsLlorens. De l'Ast de FL:nsenyança
s'irà En Miguel Cadel Bou dial, en Macele que regna, la Diadie un gran
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-ENTRE CATALA DE
.1VANA I ACCIO CA:: TALANA
:ere Cato/E', de
amb la signatura del sea
I", .1 OSO Pineda i Pargas,
En Pare Pons i
,-,.;nuttiraciú al Consell
.r ; Catalana, en qual eajtra donar-se dadas de
prestigiós ; benenterit
fa constar el segiien!
:>liincot d'un acord pros per
en Consell directiu dacuest
plau notificar-vos c l ac :ten-tusiasme per la vostra obra,
•I-era, ente avui ja vt• iem (anacionalista arrm 1;2 la
i en tots els caires del f•ett
encoratgem en la persisten",ta la fe posado en neutra
. iiibtraCiá de Catalunya.

ACCIO RADICAL CATALANA
:: DE PARIS
A v ui tindrà lloc al local social d.deRadi cal Catalana, de París, una
ran ferbiei l contradiclaria entre els senyors A.Vidal i J. Pera sábre el tema:
'La llibertat de pensar i el drct a la
n'51C1."

EL CONGRES DELS DIPUTATS DE PORTUGAL A
ACCIO- CATALANA
president accidental . d'Acció Catalana ha rebut el seqüent- telegrama:
Repú blica portuguesa.—Carnara dos
Deputados.
•!
Enl o Sr. Presidente da "Acció Catalana".—Barcelona.
Teatro a honra de comunicar a V. E.

que a Cantara dos Deputados du Nae-ao
portuguesa, tomando coca:cc:mento do
telegrama de V. E. sentindo a morte
do poeta Guerra junqueiro, delicroti.
que se agraclecesse a V. E.
Saúde e Fraterntdade.
Palacio do Congreso da República,
en 18 de junio dc 1923.-0 Deputado t.° Secretario.
SANT SADURNI DE NOIA
DIADA D'AFIRMACIO NACIONALISTADema. dia 25 de juliol de 1923, a
les des del inatl, arribado deis oradors;
a lea onza, audició de sardanes- a la
placa Prat de la Ribo; a la una, apat
de gcrmanor.
Aquest acta sera a renSellIS /111 homenatge a Fes-candidat per a diputa! a
la Maneomunitat En losé!, Grant i
Sala, ron: a regraciament . per haver
remogut amb la seta caMpanya netament nacionalista Fesperit patriòtic
d'armella COMUYC(1.
•
A das quarta de quatre de la tarda, ala placa vella, miting monstre, en , el
qual parlaran els senyors LlungortGran i Ros, de "Les Tralla": Roig i
Prona i Riera i Punti, de la Unió Catalanista; 011é i Bertran, de l'Associacid Catalana de Beneficimcia; Grant
Sala, c.r-candidat ; Na Mercé Llangort,
per les . ;mies .catalanes,i el diputa! Francesa Alada.
INAUGURACIO DE L'ATENEU NACIONALISTA
DEL DISTRICTE VIII.
Avid, a ;es deu del 'vespre, se celebrara la . inanouració de FAtenen Nacionalista de Gracia (Salmeron,
ro 56. pral.-primera), adhelit a AcciJ
Catalana.
Per impossibilitat d'assistir-hi En
Rovira i Virgili, coto S . 120ZI a anunciat,
hi descabdelara una conferhcia En
Nicolas d'Olcucr, tardara de la 'lastra
actuació nacional.
Sabem que en aquella eatalanissima
barriada, ; entre els socia d'aqueLa
ti/al, ragua força entusiasme.
CONFERENCIA DEL SEYOR VENTOSA 1 CALVELL.
Diumenge, l'ex-ministre regionalista
i senyor Ventosa i Cis ved dona tina ce-a1 ferencia a Santa Colonia de »arnés,
'el -tema de la qual era "L'actual )120171C,If POnik . de Catalunya".
La si,gnificació politica del confereliii
ciunt, que d'anca de la retirada cl I En '
Combó no hacia crposat pdis icantent
el sen criteri,d el tema de la dissertacid, contribuir-en a fer dabiemcnt in, tercssant la conferencia, e.l tert de la
gual segurament sera llegit ,amb aspei . cir; ateació per tots els ;tac:In:alistes.

.us. i in no formant part d'un diftong);
i llavors saber que si Faccent d'intensitat
.cau en la darrera sillaba, ea és, si el
'frien és agut, cal accentuar-lo en el cas
que acabi en alguna d'aquestes dotze
terminacionS (Ex.: dirti, dinas, dique,
dignes, aprj u ; però, sense accent, (Eran. dircm, aprencnt), si l'accent d'intensitat cau sobre la penúltima salaba,
lo és, si el mol és pla, cal accentuar-lo
en el cas que acabi en una qualsevol
terminació que no sigui cap d'aquelles
dotze lerminacions (Ex.: deieni, •diguessim, facil, pRinyer; pe/ti) cense accent. deia, diques, Planyen), i si l'accent
d'intensitat cau en l'antepenúltima sillaba, •ect és, si el mot és esdrnixol, cal
accentuar-lo sempre (Ex.: fórmula,
¿vida, briiixola), recordant que, per
als efectes de l'accentuació, els moto
història a continua (però no els rnots
coro aigua o iniqua) han d'ésser considerats com esdrúixols. Per6, malgrat
la simpl:citat d'aquestes regles, no és
rar de trobar faltes d'accentuació 'en
les nostres publicacions. Una falta freqüent és d'acentuar els mote aguts en
an: diran. seran, etc. (que, cono que
saín agote en > an, que no és cap d'agrieIles dotze terminacions, hato d'aliar sense accent. En canvi, han d'accentuar-se
els mots diafan, (irgan, etc.),
. .Quant als rnonosíllabs o Ca mote
d'una sola salaba, la regla és que s'escriuen sense accent grafic. Sien dones
errònies les grafies freqüents pla, plf,
etcétera. Uns guante monosíltabe s'accentuen per diferenciar-los graficament
d'altres, eom, per exemple, 11ill substantiu femení, diferencia: aIxi de uta
adjectiu possessin (0,.', f orida no és el
niatcix que 11711 ferida,• • per:" aqdests
monosillabs, que cal aprendre de rrembria, m'a/ en nombre limitarlissirn, i
si es cometen moltes errades en l'accentuació dels monosillabs, és porqué
molts, ignorant que 3%5 111 ja hi ha drecada - la Insta completa deis monosíllabs que s'han d'aecentuar graficament,
creuen encara que cal accentuar tots
els monosíltabs que, escrits amb les
tr.ateixes lletres, es diferencien tan solament per la pronunciació de llur
vocal, i, provelts d'acuesta regla ja
abandonada, prodiguen els accents en
els monosíltabs, accentuant no solament
Itri , té, si, etc., sine. IQ ,. ttb . sd, etcétera.
Aquests tals, cal remetre'ls a la llista
demonosillahs accentuats gire figura en
qualsevol tractat d'ortografia.
P. Fabra

•
ACCME,er
AUTO-FERRIAVIARI
8 mOitTS a 19 FE1UTS
F9t000lín .,.2i—Eu el pas a nivel! de
Fl us sberg Ita topat ainb uun autocar un
tren procedent 5152 Coternbtirel2
D'aquest aceideut han resulte' ',S
morts 1;: i4 ferits.—Havas ,. ;
t

L'Editorial Catalana acaba
de publicar una tria de 'medies
d'En. Verdaguer. Aquesta tria
precedida d'un prefaci de
Caries 'liba, que es el que, ha
escollit i ordenat eles puestas.
Aquest recull, que no es pot
Considerar definitiu ni pot
se- que- .sigui -una antblogia, eta
sembla d'una utilitaL i un interés meit gratis.
Despres de la mort d'En
Verdaguer, vingueren edicions
pòstumes i edicions d'homenatge; aquella da des obres com-

pletes a mb una enquadernae
enfarfe.gada, i després aquella
altra molt mdc burnit i
mes útil de la Illustració Catalana.
Les obres completes ,sen cosa necees/ala quan es tracia
d'un poeta cota En Verdaguer,
sea cosa neeessäria des elei
punt de vista d'estudi, i fins
des del piad de vista decoratiu per omplir uit espai de Librarla.
Ara bei, una edicid d'obres
completes, sobretut si és una
adiaba monumental,- es fa sempre poc amable; no atrau Mas,.
sa purgue un s c hi lliuri de debe, 111 perfrift un senil aquell
amor necessari • d'un llibret
mas hilara i mes recollit.

A nuls a mes, en unes obres
coMplates, deixant de banda la

poden) trobar-n'hi alguna que
no li hauríem posada, no . hi fa
rea; això que ens passa a nosnitres, pot pausar a molts, però
la tria que ha fet Caries Itilia„

llevat .de dos o tres eletallets,
salisfara a tothom. Ningú ama

En Riba té tant merescuda l'autoritat- critica, per acostar-se
amb unes estisores precises; a
tallar la flor mes viva i perfumada del cargar Mossan
Cinto.
Els poemas classificats d'una
manera clara, ajuden a seguir
aquella conceptes del misticis-

me i el patriotisme d'En Yardagiler, que són el moll de l'os del

'mofad d'En Riba. Sobre En
Verdaguer s'ha vessat literatura inflamada i exaltada, s'han
dit mulles paraules huidas i puca-soltes. Rarissimes coses
s'han escrit que puguinreomparar-se al- te i a la intelligéncia
del Prefaci de Cartas Riba.
En Riba diu guaira coses essencials de la poesia d'En Verdaguer; al costat d'aquestes
guai pe coses se'n poden dir encara mollas; paró En *Itiba
niareat un Co, i avui diu aquell
que s'aeosti a l'obra verdaguenana, ha- de recordar fatalment
aquest lo d'En Riba. Avui, a

Catalunya. sim cien començar a

fer les coses una miqueta be, i
abans d'obra'. la boca cal qua
sapignern formular -i justificar
el nostre pensament. La tria
que ha fet Caries Riba i el prefaci que l'adorna sea coses ben
formuladas i ben justificados;
Mi sé si amb l'esperit mitre de
Caries Riba hi tota la manera de sentir del- mil nou cents
vint-i-tres, pera sospito que no;
ara el que no -dubto ni un instarta es que amb l'esperit eriDe d'En Riba. hi ba tot ala.) liras
noble i més intatligent del mil

de Mossul 1 remet la seva sort a
les tractatives particulars que '
s'iniciaran entre Turquia, An--c
glaterra i la Societat de tes Nada Sevres del 10 d'agost de 1920.- cions. Havent arribat a fer enAquesta anutlació prové, en pri- llar la Societiaten -aquesta qüeaMer lloc, , d'haver canviat el ii ói les coses queden com dos á
un contra Turquia. I d'altra
Subjecto -de contractació. A Sacras. el Govern turc de Conatan- part, els estrets queden intertinoble, despres de - la derrota nacionalitzats, que era una de
les altres ceses que es volien
soferta a nana deis seus aliats
demostrar.
en la guerra gran, signava una
Aquests triomfs d'Anglaterra,
pan imposada. A Lausana la
pau ha estät tractatla entre una
han amargat la vida de Franca.
a Lausana. Franca surt d'a110V5 Turquia, la d'Angora, vicquesta conferencia sense cap
toriosa de Gracia i les potènèxit, • sense cap afirmació
cies aliados que havien sostingut totalment o. parcialment a prestigi, sense cap ganancia eco
Grecia, per ò. que; en el moment nämica. Es cert- que, com que
del desastre grec, s'havien divi- no ra p en posadas sobre la taula
dit proeurant d'entendre's .se- les qüestions relatives als man-i
paradament amb Turquia se- dats, la la seva 1..evisió, Franca
Pons els seus interessos orien- conserva sense discussió el
magnífic plat de Siria. Però aix ò.
' f
tals particulars.
Ei tractat de Sacras reduia VS un flüe resultát. França, que
Turquia a un territori soase al comancarnent - de la conferéna
- La pau de Lausana ha d'esser signada ,avui, dia 21, si no
surten nous inconvenients. La
pau de Lausana (mutilara la pau

cia faite el paper -predominant,
s urtida al mar, tallat en el centre de l'Anatälia. El de Lausa- i hacia de fer de jutge, ha anat
na eixampla considerablement perdent terreny, i avui que la
conferé'imia s'acäbá, els' delee
les fronteras de Turquia. Teta
l'Asia Menor, Constant inoble, gats francesas -han deixat coas-1
amb un ample hinterland, el cap pletament el seuiprimer llar a
de poni: de Karagae, a l'Oest les delegacions -americana i an-'
d'Aridrinäpolis, es donen ara a glesa. Franca hadingut a Lati'l'urania. Queda per assenyalar r sana diplomatics -mediocres. El
la -frontera -turco-inesopathmi- 1, general Pelle és, . segurament,
ca; aixo es, queda en suspens un gran general, pera com a po-i
la qüestió de Mossul. Els 1 es- .litio és mes aviat un-borne gris,

trets queden neutralitzats en i•Ela turco, al -finíssim Ismet
una zona de quinze quilòmetres Patxä, l'han enganyat sempre
i es posen sota el control d'una -que han volgut, El. general Po-'
Ile, Mune franc; tot d'una peça,
' emnissid internacional.
I qui resta derrotat a Laue noble, malament- podia Iligar
sana'? Derrotada queda, al Meato ämb el bifrontisme i la comple-i.
entendre, iota 'l'Europa, tate% xitat de la majoria de les altreg
les. potencies que a Sevres im- delegacions. En la primera fa-'
posaren a Turquia una pan ai- se de la conferencia, Frana
xafa-dora i injusta. ,Derrotat tin,giré a Laus-ana a MM. Barre-4
mades de punxes i brossa, parqueda el sistema jurídie inter- re i Bompard. M. Barrera, milque-) la flor i eI fruit di vinguin
nacional d'Europa, aixa és, la baixador ,de Franca 'a Roma, es
ales de gust i pugui participar
xarxa de l'apandix del document un deis millors diplonlaties da
de seguida de les qualitats.
de Versailles. La pau de Latisa- Franca. 31. Benapard, en canvi,
Bou cents vint-i-tres.
Per aixä, si es vul vulgaritJosep felaria de Sagarra na és un triomf de la política és el tipus elel diplomàtic radie
zar i escampar l'obra d'un gran
revisionista, aquesta política cal-socialista, bon orador, molt
literal, no hi ha res tan ha cana
que un dia o l'altre s'iniposara simpàtic; amic de la borla cuiles seleccions, les Irles i les
si Europa no ha de caure en un na i de la retòrica oficial i de
antologies. Es tan Mil aguadt
estad anärqui° i ab:sur-d. Allkon, .alitxé. -M. Bompard esta a mea a
thlail :de triar. i ,seleccianar
eh, ven', nreelsanienta la derrota mes dorninät per madama Bonoque-tot-a--.'els •-ectatoas aad.--:enda
d'Europa -es- eri lea- clausules , .pard, aixd es, por-una senyora
fa midas -anys' que . So n'han
econòmiques -del traetat. En 1 francesa gua té la -maula de la
intriga dels caracters i de la
adonat, i les antologies i . les
DOS REBELS afecte, tote's lea concessions que diplomacia. 'Madama Bompard,
Peces -escollides de tal autor o
a Turquia tarden amb anterio- :
La
mandra
té,.
et..totes
lee
evoques
de tal ' escala, es multipliquen
ritat a la : pan les societats cc- que ha deixat a Lausana un rea
de l'any, Un' edlE fervorós. Sembla, copees, callen dins de la cläu- Cord de petits tete diversos, al-4
amb mes força cada dia.
però,
que
en
aquesta
época
els
seus
sola que autoritza els turco de g,uns d'ells delicicistesia fou una
A casa riostra hi hacia un
poeta que estaca demanant una devoto es 'multiPliquen o es desvergo- posar-les en harmonia amb les —perdo—,desgracia, per la de-s'alece:ha de la seca obra. Aquest nyeixen. Treses per on vulgueu, sem- "novas condieions politiqueo, : legar-id francesa. Lea femeninas
socials i econòmiques de 'Par- 'filtracions d'aquesta senyora
poeta es Mossèn Cinto. Mal- pre trobareu gens emperesida.
- Les plarg-es des de Barcelona al cap quia". Aquesta frase, més aviat
contrapuntaren ilt. Barrera i
grat esSer ell l'autor Inés poM. Bompard, així es que la
pular de -tots, , calia una mica de Creus i des de Barcelona a l'Ebre, genérica i de color fose, vol dir
d'ah critie i de sensibilitat afi- no aún sinó exposicions de persones que, l'acord estipulat' entre els delegado francesa litigue divernada, per posar un xic d'ordre ajagudes o rntg-ajagudes. Per cada in- Governs d'Angora i eta dos sin- sos caps visibles. Un bon día' Mt
dios de la selva poética d'En divida que es banya activament, fent dicats americans, el "Turlaish Barrere a allegant l'estat poc ene
Verdaguer..Totamm sap que, exercicis naratoris, rCtli Cia deu qUe 55511 Developement Co." i 1 — Amert- veja-ble del - seu estömae, se'n
un cop mort Mossèn Cinto, es a la platja Infer-obls, ensopits, cora can - Turlaish Developernent torna a Roma, amb les mans
Co.", tambe conegut -aquest dar- cap.
va fer de la seca Persona púa:- Ilangardaixos al sol.
Darrera de cada persiana, hi ha un
rer amb el nona- de "grup ChesPel que fa referènei -a a Ita..
Des una verilable glorificació,
i tothom sap tambe que després senyor o una Senyora que pesa figues. ter'', tenen, en ' el nou ordre de ¡la, l'acció del seu representant,
A
la
porta
de
cada
casa
destiuejants,
coses,
una
prececiancia
absoluel si g nor Montagna, lis estat
traques ta glorif cal:id, una metn ha una tertúlia ea la qual nornés
ta. Al costat de Turquia. qui entirina. . Queda definitivament
na d'oblit, no de menyspreu,
els
ventallsdonen
testimoni
de
vida.
guanya,
dones,
do
América.
regulada
la qüestió del Dodecaa
eaure . diainuat .de la seca poesia. La sinceritat -anti-retari- L'hamaca, meravellúa aparell importat Givanya l'estat enes pobre i mi- sois, i aquestes petites illes sea
tròpics, fa . la seva apariciò entre
serable del Mediterrani i l'estat ran molt aviat anexionadas a
ea dels uns i la malicia retò- del;
les coques de dos vells Ilcdoners que mas ric del món. Turqüia ha poItalia. Les pretensions turques
rica deis altres ofega a en aquell no
se'n saben avenir..,
gut guanyar potser precisament sobre Castellrosso no han tingut
cant tendre i natural del Rosni ha per tot una florida de cadiseva gran mise- curs; han quedat abollas defia
,sinyol . de Folgueroles. No era un res d'extensió, de balancins, de man- a causa de laha
permias fer una .nitivarnent els drets del Solda
moment (aporta per a una an- droses, invencions perquè l'home pu- ria, la qual li
guerra
d'un
aire
entre místics' sobre Libia; han estat prome-i
tologia yerdagueriana. O amagui dissimuladament acostar - se a la
i famolenc a un territori on no ses a Italia concessionsagrícu
sa apassionats o massa übli- posició
horitzontal.
hi havia pas el perill d'arruïnar les que podran 'donar • sortida,
cladissos haurien estat aquells
ni imp installacid mísera ni cap en- part, a la ma d'obra italia-i
Ah, silenció; reialme de la peresal
que s'haguessin compromes
construeeiö industrial. Per na, exhuberant.
En cap reialme no manea un rebel, o
diar a la a terma. Després de
mantenir-se- en la victòria, cogrup de rebelo.
I Espanya, ämb tot aisä, quiti
vint-i-un anys, una projeceid unAra
mateix velen, cada vegada que sa mes dificil d'assolir que la
paper ha fet? Espanya no. ha

mica de critica que es posa a
la eapaalera, no hi aol hacer
erileri de predilecció, l'obra hi
as tota, amb qualitats i defec- tes; i den Negados,
públie
donar-li les coses una mica
rieles de crostes i pallaéofa,
una mica o un bon tros

rull de diefari

critica mes serena es decanta
damunt la figura d'En Verdaguer. Som uns quante els que
avui • llena parla( cia Mossaa
Cinto, no per predicar un retorn, sind per estimar i apreciar la seca obra, considerantla cona una gran calor filolägiea i una -valor lírica de primera Torea. Es possible que la
cisió que aval dia tenint d'En
Verdaguer, ;ultras generacions
e ala tiran per terra, i siguin
ens la tirita per farra, i signin

guin negades algunas afirma-

cions nostres que creiem certissimes. Però de tot això no
aliar)) de Per res; entra dintre
el terreny deis calendaris.
Existnix, dones, una visa) aa_
tutti de la poesia d'En Verdeguer, compartida per uns
xptards; aquesta visió d'En V er dagunr demana una eseala de

valors l'obra del poda,
demana una (tia, i una -opiniú
antoritzada sohre la poesia
da gurevinna D'això pod1;-sm
15P Antologia de Mossért Cinto
(1923), despide pot venir la
1 930 i la 1940; quan hi serem
ja ho veurem. Ara ens interesal) la Antologia .1923, i ja tate
nirn; :•Calalana mis
taeaba d'oferir.
'En, Garles giba : és: per nostina, garantia absoluta . de
Altren una
exppt: i de talain gnst,
lent crític. Polirein twbar a tal-

'lar en Pantolcigta" o' en la:Tria,
o dues o trds 'peces 'que
nosaltres hi batidera. incläs,

vietäria mateixa, Turquia, seguint precedents- illustres, ha
cionat totes les secas principals
fonts de riquesa a una altra nacid, els EE. UU. Han buscat un
soca, en un mot, i un soci capa,
do fer-se respectar. Amb un
aliat aixi, la vietäria era segura. D'aquesta manera els Estats
Units, treballant pels seus interessos particulars, no han fet
mes que treballar per Turquia.
Anglaterra surt de Lausana
molt millar del que hom pocha
imaginar-se fa vuit mesos. La
derrota de Grecia fou, en realila1, una derrota d'Anglaterra i
conc'r'etament de la política helenäfila de Lloyd George. En
lernps del polític galés, Anglaterra feia el joc de Franca al
Riba, a canal de tenir mans !liares a Orient ¡poder Ilinroment
sistematitzar la qüestió deis elstrets i prendre pessessid de la
regle petrolífera do Mossul.
Grima/ tenia, gràcies a Venize:
los, una mena de procura o de
mandar. salé() els zifers de : Po-

pres part a la Confe'rancia de
Lausana per tant, queda excresa del neu regim tuse. Però
Espanya ha pres port , a les de -c
mestracions militars que les
potències han fet, mentra es ne-t

s'enfonsit aquesta política. I AnEl Govern francas s'ha reunit glaterra arriba a Lausana ColTiper discutir els termes de la promesä per la • derrata de l'imresposta a fer a Anglatcrra. hlo perialisme greca i amb l'espina
es farä, pare, res sense consui- de l'entrada de' Kemat a Sm i titar-ho primen amb ErusseLles. na. Eis . diplumaties anglasos
Amb tot, encara no s'ha co- -han portat a 'Lausana, 'però, les
municat a la Premsa cap refe- . coses atilb-.tanta finoriqua han
salvat el que volien. 'A Mossol
rència oficial ni oficiosa de la
nota anglosa, i continuen font- .lki ha.epearä la guarnipió angloso conjectures mes o merys au- sa. Lä pau tic Lansana, en afectoritzades.
1 te, deixa en su.spens la qüestió

té el mar'per forra.
1 per que fa referencia a l'ex-1
chistó • el'Espanya del traetat,
deixo a la consideracr6 deis in-4
dustrials i comerciants catalana
que fa tant de .temps que renne'

aleo els ulls de l'escriptura, albiro dos
marrecs mg descalços, espitregats, negres, cm! ;irguen a futbol amb una piIota. de drap. El sol els-bat brutalment.
Cada aun. cada • corredissa alea un Mivol de . pols que nonio dc veurel esgarrifa. ir5 mitja hora que juguen.
Deuen estar amarats de suor parqué tot
sovint veig que s'eixuguen el front
amb la /llaneza de llur camisa espeTanmateix la Unja esportiva
no minva. SO, capaces de jugar una
hora, (11125 horas...
Ah, alones ineus, oran ens fern vells!
L'espectacle d'aquests dos marrecs insensibles al sol i a la polsaguera gairebé m'indigna. Sento la pruija
çar-ine i de cridar-los e "Plegueu,petitS
imbécils ! Plegueu i veniu agni, a geure a l'ombra. gaudint d'aquesta brisa,
massa lenta, que ve de la mar!"
No obstant, puc assegurar que vint
anys chirona, no loe fet alguna atzagaiada semblant? No. Es evident que
ro. . Pedo ja cm costa de recordar-la.
Cono ens fern
tunics nIcust

Caries Soldevi!a

La

si1uació a Europa

diem, maxim. Enfonsada Grecia,

goeitiva la wat, davant del Corn
d'Or. 1 aquesta intervenció ha
estat tragica: . Un dia, el tomandant d'un arenan . espanyol es'
.
torna, sobtadament, boig ¡vol
obrir el fue dels canosos del seu.
vaixell contra Constant/noble.
Per ordre de l'almirallat angles,
el cornandant. se Phi posa una
eanlia de l'orca: Ith altre dia,
un cuirassat cl'Espanya fondojet al litósfor rep una topada
i esta a punt d'enfonsar-se. Avul
aquest cuirassat es a Pola, reparant. Tot això sön easuali
tato, desgracies. irreparables.
Perd no fa mala espina la con-:
tinnitat aolaparadora de les desgracies espanyoles? No hi entra
en Mitiests petits fets el gran
fet de l'acabament d'una raya?
El que Fi ha .passat a Espanya
al Básfor sembla una venjamia
de la mar contra un Zstat que

ruin la- qüestió del' mereat
rient, el fet indubtable de la
indefensi6 -absoluta en que ela•lia : deixal. ISstat espänliol,
Josep Pla
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indalusua
1 • var. 3,1.
•
9 • • '222
"
14 17 10/, 233
1150'
nadalos
2(0 Sf
Lec/. Argento,
•

4.••

•

b."

.

•
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LA Hin

SETMANA PER SETMANA

Va -acabar.,.la setmana passada ata
Quelcom d'ejem -d'aquesta
l'ombra trista de la moro prematura
settnana passada. Avui ja -ea mes
senyor Lluís Marsans. el qual cn
cxnficable.
tl meni deis aforo 'era una eminenCia
Els carrils -del 3 per loo reposen.
cu les relacions i arnistats es corrocotas . es natural, en taita cotització
• partava tothora cono tos genibonan.
que Invicto acousegMt per , les compres
La . sera Banca, on des del primer
persistents que varen) registrar. ,Sense
a 113:dtiin han experimental una dolor Massa percata. mes 7,viat soto oferte,
ínfima i profunda, beto exemplar
nrrs no es cosa de cremo en cap desaquest, temps de fredor i hostibtat (11
een 3 notable. per la preferencia quo
Ja fobia, resta amb un consell d'adgaudeixen i els InOlts esguards que temjnistració ben unit, a la pi-es/tiene/a
mo dannin 1: oc1.1.
' del '<mal . tenim entes que rbi elevaDe 1 .4,•-rtipa•ment d'Obligacions mrá. una figura noolt prestigiosa i amb
clustriale b'adena
(rujo enter
una gerencia de mona competencia.
!
Aigiies de/ 6 per 100. a 104075.
La se.ttnana bursiitil, malura/ ul maLes ote la Catalana del Gas segad,
lestar bancari del qual co anta-sr.-1 crO- xen sAcendint • no!ablement. Els • Bon,
Mea mateixa n direm quelcom, ha
Imat en un usn en.rer i Set del 6 per
ungut un tu de puja.
1 0)0. •1,.. la Ser la la, paLson ole. 02 a
Abano el to de moja narria co s'a0715. Ami/ inig moler Biés que. aranvançava sempre en cl rodio a tenme.
ein, secan al tot con les va sorprenAra sembla impossible la insensibidre
litiga.
litat a que loa arribar.
1.c9 Id/dono 110vcs ple. 4111CSCS
A 67' 8O i a 6770 eliden dissabte pospue a c).7 tan 1,21x/or fi,,r a Bol, son',
rat els Nords i Alacants i a 67 *75 vis
llosament.
copec:hit-se a 82.
Colonials. La taiica d'aquests valors
Els Trarnvies de Sevilla .passen de
.aquest mati ha cstat 6755, 6745 i (i 7. 97 5 00 7, 99 55. •
Diferencies insignificants i encara
Les acc ion s do, lo Companyia lijes
marcant pesadesa. eleslligant-se i coro
patto-Amoricana d'Electrieilat (Cliade),
oposant-se al to de la Borsa de var inon [,olofloul salten de 1.!•77 a 334.
lors al cemoptat.
Di tiro olio inicial desig de portar
Aquests, si be amb no massa °dora:moled es aso- 0105 ril
fi de mes,
cions, en general han millorat lloro
ercirrn conventent. Són inassa
cotitzacions.
import.-o/1s O esto, en) -su altes per a
Cosa d'uns tres quarts s'aixcca el
la poloresa del dil !miro:
Deute Interior i .d'uns quaranta centot cas. .la
[asió de vida aquell
'tinas' l'Exterior, en les Series pelito:. rolllo 1') °l' rebre mes pa ola tinament,
ICS Inés corrents, i un quart cecas l'Ad'acord anob la s.cert cxleduaciú.
inörtitzable.
• Com pot 4 . 11re. 1.0 d2 Bona
Les Obligacions del Tresor imper- • dquesta ! set:mana es ferm , encara que
'territes, al mateix tintos en el o.rcic
no registrant-se transacciuns im•porestret i inconscient dels vencimenti.
tants.
Un dia, en una scssió de tarda a?
Durant lis - Sctrnana sus anunciat i
Mercat _Lliure, es va marear om canrr3olt la subscripelo publica a 728.00o
vi d'Interior a terme. Era en cl nao- obligacions hipotccaries, al 6 per !o°,
mcnt Mes fraile de la reaceiú co que
Mutes d'impostos presents de la Sohent alluelit.
- cietat General Gallega . d'Eiectricitat.
Semblava un canvi dictat de l'altre
subscrinció, al timos de 92 (460
noón. ' La cotitzaciú a termc no va reper Mol), fet simultània a Barpetir-se.
es:toda, Madrid i Galicia. •
Molt més cntonats els Municipis.
Era anunciada per ahir i s'Eta doEis de l'Expusiciö, ben i. accionats i
nat per closa.
ferino, acaben cotitzant-se ci98.3n,
Ignorem el. resultat de Madrid. Scamb o d'avantatite sobre 15 seemaisons ' les rostre- loo f,r:lILor-ia'lls.a I
na ainerior. Una diferencia semblant
.Cortnya—on- la Societat és COs'abdMed els Bons de la 'Reí -n-ma els
negitzla---han cstat detnanatIts 7227s 0
quals . freguen el tip.us de 82.
,
Les E.EPulacions velles es tracto/ a
'12.Zosaltres.canmrenem i res,pectetn els
79 . 25 amb algun avinw. n'entre que
Sindicaos de' 11-0balladur.7.
.li . s novis dt les Ser ies U i C no alEncara que no hl ti O' /351001 tina ne tertit el tipos de 77 5 e.
jit,t que araTampoe 'en cap stutit l'a:iteren les I cessnat de v, i1a.- no
' téssim i roloeïssiooi, com eeelans a vol?Out:mil/114as: de je; quals es fan
les; nomes els
dels polleroalguno:, operacions durant la scdnana
sos.
a 73'75 i:74.
I tcro cal oW: .?r uno!: justicia i
Al mateix tipus de 74. amb
1 Mis i 11:3 '14.11'
.3, e ‘SCI' Vira - nics
d'un quart. vatio operant-se les Caitianotran-Lit irrita' 1 ale j 77, ha;xes dc CrÚil Comunal.
(7 política traidora.
Els Ports avencen tintablement emb X03 d ' inte'r n
Diem aheo pie t :e . st 5-- 23la i.o ol ha
escasees . operacions. I es que aquestes
aparegut
ilan!
doingideigen et/ ésser de !.sogicitació.
Espanyol- te re
no Io,i ne regmfar
A .85'65 cloien la - setmatia anterior,
coliilicie a ls 7 07,,tmeny...!
aquesta a 8723.
campanyes difamatòries d'altres enti•
Eerdies les Catites de ics Caixes
tato, que apareixen acuse signatura ni
d'Enassions.
resn'onsaidlitat.
Dels carrils milloren de len a 101 e75,
Madrid (±a una cosa i aquí una alhavent .tocat el 102, 'els Alacants sis
tra.
P27 Cent dc la Serie G; Mentic
Posern el cas a la inversa i ning6
.Nords 6 per mu 100 s'aparten del cancreurá . tätte Madrid, per solidaritat,
vi anterior. •
O

VALORS QUE ES COTITZEN A
LA' 3ORSA DE BARCELONA 1
NO ESTAN ENCARA INCLOSOS
A LA COTITZACIO OFICIAL
A n O r Crot
'Trochan 7 0/0 1921,
'froction Prelerents. .•
77. L:oionruacto 6 O /0
roment 00, 0 C. 6 0/0 ,
1101/6 Eximsoció 6 u10.
0701 01 0100134 6 u/0:27
Ir. cremallera 6 0/0.
15...o.•Gire/1 6 0/1. .
• Polu›sa Sonsa 7 0/0 .
0." foletrodi. 6" 0 /0. .
6..7. ltarC.flellif• 6 0/0.
Iluirl Mi/.
.
Arentament Seeilla 6 6 /0 .
Prom.-Les' Piren' 6 0/9.
Gallega ElectrIehat e 0, 0.

90210

96-50
114.51:1
0 85 0 9850
69'75
98'75 99'
5123
59
G7o7G
04 • 2 ;

9115
93'50 56'
693'

MERCAT DE LLOTJA
ROS
m'atol Navarra de
CaStella r filmen, de.
Extremadura, de.
Mir .
.
•(Preus
pessetes 180- ks... sense san
• damizon 5009 0 -origen.) •
FAIIINES
Eorga.
EXtra toral. de.
do,
Cerent Id
Blanra es) ro camella. de
Manca comen( Costena, de.
Balita . do.
(Preus en pessetes sac de 10 O kg. llamen( carro aqul.).

invocada pel que fas, es deixés per(orIcir.
Ej. que and) semblant campanya es
fa. co el caldo- gras" al Bane- d'Espallya.

Nernrro 2, de
Número 4. de
Segarais, de
Terceres, ole
pulirles, de.
(Proins orn pessetes sac de 60 kg, clanualt
carro al.1110.)

Merco, 0002250.
R. ' Surifiach

eentles

Dissabte, 21 de juliol de 0023. .

Atenta (priens). de
Sep011et,
Segó de

11 " 39
eigrons
........
Sane. de.
" 45 171 011anee arruga', allarna!es 1 S /46, de
40 a-41
Ufanes arrogar. alrarnates 40/50, ole
niarocs arrugars uttarnates 52/54. de
Biaoies arrui•als aliarnates .5..srso-, de
Manes- arru47ats altarnates du'ils, 5, de
os'
Pelons, de. • . . . • • - •
. .
"
. .
4 " 400
Llenties, de.
• • • • • •
:19 "
46 " 47
62

"
56"
"
.15

" 6'3

45 a 40
2 ' 5
• 0 " '1
09 " au
lo " le

Ir a 10

•16 " i7
" 16 1/2

(Preu en rals 0000 a 01 ,./21 cle 70 litre s sense sae clarnoint carro ati111)
CREALS
Mornsc calza] ..... • . . cle
Alorese Plata lam, Ce
'1"
1/1
Mores(' Plata vell, de
30 1/ 4a30 1/2
oron Extremadura o Mansa.
.
. . 2.S " 29
Oroll l'Iota.
. . ......
28 " 29
Clvada Extremadura, de.. .
.
32 " 33.
Ctvada roja, de. •.
• • . . . .

Guixes, de.

70"

...

(Prens en pessetes 100 k5, ami) sac damuno carro auul.))
SADROFES
40 5 II
36 " 37
36 " 37
3"
:no " .71
27 " 16
26 " 27

Vinaree nova, de
Negra Castelld nena. de
Negra Matari•ra nova. de
Neg-/ • :.; o roja vella, de .
Negra Eivissa noca, de
Mol/orca nora. . . . .
de
(Preus co, ralo 40 55. sensc sac /Miau=
carro aqm)

Negra

lLEGONIS

ERRATE

Arrea
Bomba, do.
Especial de
Seleete, de.
Matisat, de
Bell-lloch 0, de
Trencat

110 a 115
G6 '' 67
63 " 04
64" .07.,
60 7' 61
4-_O " 50

Despulles d'arces

Ferina, de
cilindre 5 rarmasses), de
de. . .
Escatilat,
......
.• • • , • ,
.
....

59 0 53

Alfals primera. de
ole
Alrals
Palla Ilargeteta,Palla clirta. de,
FosIla d'ciiset•a, de

02

"55/
4 " 4, l)

•o,

(Preus en pessetes 50 05. damunt carro)
aqu1.)
Potra remolatxa. de
Turtú de coco, dé
Ferina bilIosa, de.
(Preus per 100 ks. amb sac darnunta
carro aqui

lis a 95
161 " /05
Se a

7 " 1' ue
I

Trepadelia,-

Mongetee
Castella. de.
mailorra. de.
Prst, de
Estran gereo, de.

. .

113 a 113
loo " III
IG. "
" SI

Xipre, ole

(Preus en pessete 100 ks. anIs 38C da.
munt carro aquí.)

DESPIILLES

•

Coiot que Do bi ha • res méS . espan/adj.-, que el (hm!' ni més temerós
due'. els comerciaras i industrials, Mte
próst feina •tenen en • - arp15SIS tenlos
dese:111m 03 , es Cenen elS diners deis
Babes i Cs . porten al Banc •d'Espanya.
Per apOiar aqilestco . impressiO. hem
. rcpassat els balainms Bane'd'Espanya, i veietn- - -que de 9 00 milions
• que ' tenia ' en coMpte -correat
janS" ole inaig, ha , intjat a -992 7milioLliS
• en 24 de julio)].
•
. ..Bona part d'aquest auglhent .•corres• nocovardit: reftigi ople lii 'cerca
Larcelona. No ens pucircrn queoxar
gaire Si després-el Base . cl'Enanya
.etts tractat orgaillosament de preMneia.
• Mh qué inai cal exercitar cl senv
. ed -femps •dificils com els actuats. La
• batalla és clonada i les batalles oide
• tinguem entalades cal feries casar .• o ajornar si veiem—coin passa
araque llur l'orca sens ha de des. viar per engruixir la J'orca de- la ha.. talla .de
Amb la putoyalacla dels nous trae: tats posern cura que no se ..ns emportin
• rol', si 110 volea/ ensorrar la pesseta.
• L'or que el - Baste te a les• caixes
:puja' a 2.448 milions que, amb els 663
mil jons d'argent, fa una garantia orle• 15.111ea 'de 3,111 milions deis 4.1.7
libios" que té de bitllets • en circulació.
.Aixti fa vora un 75 ' per son . de garanda: les (pudre quintes barIO de la
• qualssón
.Cóntestant, sol -Senat,
'..senyor Ver, roe Vidal .a- cogotera co inala'
ció vers Cataluriya del ministre
' senda, ho 'ha dit clarament '"En•els'
tractats 'de comerç, ele producles' es
pagtien atnb prodactcs, pc! ró tonato els
.ptodnctes sleaben, aleshores es paga
amb ! cir." •
.aixd vidria esser una ruina general que co veu :que no loi . fa res .si
se • silludia en arrossegar-bi Catalunya.
I.es 15 lt t!es operacions 'éto tnoneda
estrangera que te j erlo fer aquest. mati,
comprovadcs en un Momeas determilibt. son :
'Franco franccsos, 41'25
Belgues, 34.
Suiesos, 124.
L)01ars, 7.
L'aires esterlines, 32'15.
Lires italianes. 3025

Ci -vada . Piala, de
¡'702 0'', Mallnrra, de
FA'eS . yeluna, de. .
Faves . 1.1obregat, de. . .
.1 4
Favej Extern. u Asda/us1.1, ioves, do
Oil " 3 9
2 P a0, 4, -. estrabgere, cte. .
Pavo!). tia, al2p000lbles, de
39 " 3:3
Pavono - 6(105 00000, de. .
raeOns 'Alarmar, de
estranger, - ele
Besses Serarro. - de
lie ,s7c,( - Mur:Misia. .nOces. . . .
BeSses estraugeres, de. .
10 e 0 5e 5 verdea. . . .
EsTalola "AnUalt1Sla,
Escaiola. Barree. de
2 a73
535 1/ 05661/01 31111 estranger, de.
Min 'pala, de
3 . 1 . 1/2a61 1/2
Erps, de.
6 .1 a 65
n,/
Tims, de. .
. . . .
• • • •
. • .
.
42 " 43

SI

27 a OS
28 "
36 " 37

1.1 AHNS AHRIBATS
Est5-ció 141. S. 4.
9 9 de blat o I:; ole fa r-lulo 3 de faces,
Estació del Nord
40 ele blat; 5 7 de raritla; d'ortli.

Impre v, sió geb nsra l :
En resSenyes anteriors varo pre eveure una puja en . Don mimbre de generes de l'interior i avui p “Icla atirmar que aquest augment eS confirma. Avni, per exemple, tenim eb. blat dror d'Andalusia
primeres ofertes del qual es . feien " a 32. pessetes, q ue loa ..P ujat a 34 1/2 . i 35
no seria d'estranyar que encara anés en /ougment.
..
I.es despulles de blat s'ofereixen en ofertes • més fenoles i cono que n'hi ha escassedat poidria
esser possible que s'apugessin els preua
vinculo.
Erps, titus i altres generes per mantenir bestiar. tenen una bona denianda ainh preus refermats perquè les ofertes cseasscgcn.
Els ordis, • en canvi, sofreixen una depreciació-f aixtY és degut . al nombre excessiu d'ofertes i a l'exceLlent collita que tcnim
a la, nostra terca.
.
•
Els Presos dels forratges també filliegen a cansa de l'abundant - collita de l'Urgen i 'del , poc que resta de la •vella.
. ..Estem
j'aguait respecte de les guixes, pedrero!, etc., generes que el . niateix que els erps titus e a . possible que tinguin un boto
prall
'd'entrada. Caldria que els llegidors ' s'interessessin • en l'evplució dels prells (Faque g ls gèneres.
Moresc: . 9 11110 l'arribada del '‘' -apor corren infasora Isabel de Borbón7, amb tones 2,000 10I1CS, i
la
del
vaixell
"Pikton.
",
,
anlb
UtICS
500.
bit fet un xic de pressió als ctimpradors, els quals .
ei-nunp en una baixa regular. ! Tadmateix aquest artiele ha sofert tito relatiu nloviment.
EllS 4orlielll a .doldre de la poCa . vOluntat de lesH •CcinioMlyitiS ferrOlifules: Les' 'protestes dels vetiedur
i.rStiev e ne n iooutoi
maje/vid : es
troben per judicats de d ijes luan- eres: no 'poder enviar ,
generes i no poder disposar de. Ilurs.valorS, ocasionant4o, - ranul. lacto ele . inolts ccimpromisos sle compra-venda. •
•,
-.. •
.
.
Creiem que daxant /raques( estat ''de coses s'impOsa toda venta ble udió ..dc comercia/as .
lOcals. pro eurant. valent-se de .tots els initjarti
possibles, que' aeatbi• atmest desgar. elb . olor servei d'eficient de ka Companyies. Altr: ament,
rec,allint - cada diti ies. prole,teti dels. perjudieis, po,t75 sume trabar - una scduei6 favorable als illfereSsi3S del coincrç. •
O

la

Anuncis Ofictals
COMPANYIA GENERAL %j'ASFALTS I PORTLAND
"ASLAND"
El eurni mimen n 7 d p. les obligaeious del 7 per rent bn'sieses
per nqueRla Ceimpar,iiiar el 6

maig OJIl. 192 0 , quo venç a I.
d'agnst -rieent, qJf p.agnie
lb' de l'istnelatarlä .iatt.t .. a le.s
.dhoififq¡ do, la epeielt
m0, &luus 0.. ar1; Pa-$ .seig.dts-zGraelu número U, teta .els;dies

t

llquld per , Oupli és de'-pessittfis-161:?,

Bareel.,nn. 23 d'e' julio].
do
1923._El seerelariSeneral, E.
i .Brase.s.

SOCIETAT GENERAL D'AIGUES DE BARCELONA
Obligaclons 6 per 100 - Sèrie C.
VP4-let i D 1 en . 1 d'agost vinent
el cupli número
les' esmentados botgis000ss s'as1.4ebolita
seue tii rindeirs 'de, les

que, a j)drt.ir
l'esinentirda
la qur5lara ober1 o i paganiont
tre-aptx; 9:5e.t . 11 .11•Ó. 1.0-11s
.dies leniers,-detlomcio lamiera

dels . lippost os loga!s. a • los ohoine
la Sor nmi t
Arrnii3-Garf,
do. Grämla,
9 , d'a Jo.1 a l'hila!.
Bateelmia.
3 d, juliol
1
,la 3 , ‘ eie1,1 General

de Bareel,,na..—E1

reeter: E, Raison:
_

La Direceiú geuetal 4071 Dimite i
St'S t'asili Ces fu avinent 1! la Junta Si
d
iva! del 4 .4n11egi d'Ageuts
r.
de Cao•
Borsa i de la ltorea Oficial de Coctel
que ha otjiiar en eireetlaei 'cls da,
del Deute. perpetual iuterio.e al 4 re'
couisski de 22 d'agost de 36) 12
ta numerneiú" següent :
Serie A número

Galeries Layetanes

Lt . "

:.-295.323

CORTS CATALANES, 551:1

rs

300;50
55,151

MIMES, JOIES, TAPISSOS
LAMPARES decoraciti , projectes per eminents árt,lstos

"
" u "

42,530
Tss,13ti
.116,573

•

tatas

e badoos que es pene en
que St54i espailyols parqué ningú
s'ha captingut de rectificar-los
aquell concepte equfvoc que
s'apren' a -l'Escala oficial. Pere
a 'poe a poo o "aniran sabent

CR(i.NICA"_..SOCIAL.
Els ferits d el

darrer atemptat, milloren

de gas no pot satisfer les demandes
a causa de l'escassedat de rarticle, Motín pel qual' es resisteix a vendre no

'essent directament al censumidor.
Per conelliar , els interesaos oposats
no hi ha niés renací que importar carbó
de coc d'Astúries i Anglaterra ; aun.
Vers és, quan l'anide sofrita un abaratiment—efegi el governador.

ELS SERVEIS DE LA MANCOMUNITAT
La Mancomunitat de Catalunya,
preocupant-se del progrés de totes les
branques de la nostra Agricultura, en
una chorrera reunió del Constel per' manent acorda establer un servei de vi-

EI cu1iife es empleis ile nu sepix illual

Del Municipi

temps tot diesante.
EL CONFLICTE DELS EMDEL .BISBAT
PLEATS DE BANCA
Na sortit Cap el Santuare de la TerNo s'ba observat cap varicela en el
ge de ITIort, en . Pasearle uns dies de
ten d'aquest oeufliete; els Panes, exdescans, el molt 'Ilustre doctor Vidal
cede feta de l'Esperes-al . de Cred.t,
I Barraquer, arquebisbe de Tarragona,
que 'es' erobert a Barcelona des de - :san eontinuat atenent el públic com de
dilluns.
cosimos.
Els direetors del moviment sindical
IV APLEC.DE JOVENTUT A L'Eras'han tancat en el mes rigores mutisMITA DE NOSTRA DONA DEL
i manifesten tan so la que hl ha ad. CARMEL
:lora impressions de Madrid, pera que
"[m'o nef el programa que regirli. la
indubtablem e nt una salude final i reLenta del dia 25 de juliol:
pida sortirts de l'Assensblea que ha de
•
Maui *
•
henal a Saragossa.
'A les set, sortida del Use d'aplega- celebrar-re
Per a prendre-hi part avui sortiran
:amas (placa d'En Rovira) sota el.
els representante del Sindicat de Barguiatge de la senyera i del banderf.
A dos quarta de vuit la campana celona.
Secano la nota oficiosa donada pels
anunciarà l'arribada de la comitiva.
empleats, ultra rassisténcia dele loare.
A les vuit, comuni6 general, arab
sentarla; de tota la Berrea de la Penínjinetea preparateria, que serb celebrasula hall promés llar ssisrenda eta
da pel reverend senyor rector de la
empicote de Banca de tres naeloiss esparrOquia de Sant Joan de Gräcia,
tringeres, que s'interesesn vivament
cantant escollits moteta la secció choP er l'actual moviment sindical.
rod de "Joventut", sota la direcci6 del
seestre de cape'Ila del temple de la SaDE L'ASSAL T A LA BANCA PAgrada Fainflia, En 'Francesc Puntilla.
DRO DE' MANRESA
conper
tal
'de
a
la
Verge
i
'
En clsequi
Comuniquen • d'Aguilar de Segarra
tribuir a l'esplendor de la festa canque han estat detinguts paf Sometent
tare pregliria a' la Verge la disengilocal, Carlee Puig López. de 34 anys,
da tiple Na Dolerle Arteman de Pane- soltcr, natural de Barcelona, acuse demicili, i Bartomeu Valls Seguí, de 29
A les nou, ~orear.'
coya, solter, de Palma ale Mallorca,
A les deu, jocs infantils i jovenfvols,
quervivia en•rnia taverna del carrer de
seabant - se arab alçament de globlia.
l'A legrla (Bareeloneta).
Tarda
' Per ei el.; es:nentats individuo estesA la una, dinar.
sen complicats en l'assalt a la Banca
A les quatre, esplai literari a l'aire
Padrb, foren lliurats al jutge de Manlliure.' Seran recitara treballs seriosos
resa. huraorfstiee d'En Pitarra, d'En Vlla• ••
nova; de l'Apeles Mestres i d'En RosPer
altra
banda,
la guàrdia civil ha
S;nyoL
tornat a donar una batuda pels voltants
A les ein e, sardanes, a eäraree de la
de Rajadell buscant dos individua que
i apertant cobla "La Principal del Vasegons n i ettifesta un pagès . 11 Van dene,", eseetuant-se un borne programo.
manar ahir a la tarda si era gaire
A les set, comiat a la Verge amb el
lluny l'estació del noble.
cant popular de la Salve Regina.
Sembla que raspecte dels dos individus éra d'estar malt fatigats, ar•-trn
els vestit tots j ets malbé i bruts cora.
l'Aliada a m'II ila l'AuuKacid Cala- si haguessin fet jornades molt pene-

ba

'de_ Ueuulieucia

S'augura un éxit falaguer promet
veure's Molt coneorreguda la vetliada
que ele empleats del Baile de Catalunya' organ i tzen per a aval, din:arte,
a dosaMarts de 'de's del vespre, al teatre Escola (Cansen de Cent, 261) a
profit de 1 l'Assoelecia Catalana de Beneficencia,- lima promas assistir-bi
moltes distingides n ersonalitateEle' que desitgin 111%1M:dona poden
passar pel' Banc de Catalunya al Sr.

Antetif Rbdrigtiez 1 a la; eit al tegua
Nacela.

sea.

A l'hora qse ens telefona el .nostre

corresponsal de Manresa no co tenen
noves del resultat d'aquestes recermies.
•
LES OBRES DEL METROPOLITA
Segons Iladeo oficiala, ahir acudiren
al treball uns too bornes,' la qual cosa
'ha contribult a cede les obres del Metropunta s'hagin reprès amb més activitat
sense contratempa de cap mena. •
VAGA A SITGES
.
Es declararen en vaga. är.i: d'oren de
la' casa satnison, de cirnerít, a Sitges;

Cornissió designada per la 3110 n 2, provincial de proveïments, per tal d'ocupar-se de l'abaratiment de la carn.
Tornaran a reunir-se el divendres
v'nent, i hom pensa que en sortirà finalment una decis : ó.
•
EL PREU DEL COC
Una Comissió de detallistes de carbó estigué ahir a visitar el senyor Pórtela, notificant-li que no és cert que
venguin el coc a un prcu mes alt del
taxat.
q • la fabrica
Elue succcix
, és ue

el caporal del districte, emprengue la
fugida, no deturant-se amb tot 1 els
avisos dels que el eustediaeea.
Ateshores li tiraren un trer, que
enlrh pel clatell i Ii sortf per l'ull eseuerre, ocasionant-li la mort instante.nia.
El jutjat de Manresa hat sortít cap
el lloc del succés, per practicar diligéneles.
Sembla que una regada 'savia dit
Que s'estinaava mes la mort que 14 preso; s"aa complert la sera prefirénela.

guany es banyaran ha augmentat considerablement. e

Al Club de Natació, que graciosament ha cedit la platja a aquesta institució, com altres anys, s'hi banyaran
cada dia taso nene i a la platja de
l'Escola de Mar 1.3 00 nenes, a mas a
més de les deixebles d'aquesta Escola.
Assistiren a l'acte el president de la
Comissió de Cultura, senyor Nadal,
junt amb els membres de l'Assessena
de resmentada Comissió.

,ESCOLA D'ISTIU
Demà, dilluns, començaran a l'Escola Industrial les classes de l'Escola d'Istiu d'enguany.
- Per a comoditat dels alumnes s'ha

organitzat una sala de treball i estudi en la qual, ultra altres comoditats, hi haura un servei de correspondencia a bene fici dels alumnes,
essent recollides les cartes dues vegades al dia i portadea directament
a l'Adnainistra ció Central. Alai mateix els alumnes podran fer-se dirigir la correspondèn cia directament
a l'Escola d'Istiu.
També podran utilitzar els serveis ' del restaurant establert a l'Es-

Pro!esta de !a "Unió Juridlca Catan
Havent estar nomenats er senyor
cola Industrial.
' dolf Vidal i Quer, jutge de primera
EL CURS SUPERIOR DE CAinstancia dt Barcelona ele senyon
TALA A L'ESCOLA D'ISTIU Josep Rausell i Xavier Alvarez necee,
El curs superior de Cabello que di- tare judicials de Tremp i de Viena,
rigeix el senyor Pompeu Fabra, es
respectivament, la Unió Jurídica C.
regira pel següent horari: d'un quart
talana fa públic tma vegada mes ata
de nou a un quart de deu, Ihnons
les necessitats 8e1 nostre territorl,
de gramàtica superior; de dos quarts
Yacants de la carrera
i sió
•
d'onze,
exercide den a dos quarts
mal catan inspirades en un deseoneze.
quarts
d'oncis d'estilística; de dos
rrWnt absolut de les modalitats cata.
ze en arnunt, execució dels treballs • lanes, i per tant eene. et menyspren
de gramàtica i estilística donats als les necessitats del noster territori,
professors. canseqüencia del qual 'ele funcionarle
ASSEMBLEA DE LA UNJO DE pertanyents al cos esmentat eón mere
JOVES MESTRES NACIONALS nats Prescindint de qué ignorin el dra,
la llengua i els cosituns catalana
Abans d'aliir començaren a l'EsPer aixb La Unió Jurídica Catala'iq
cola Normal les sessions de l'Assernblea de la Unió de Joves Mes- respectant en el cine es 'mereixenN
tres Nacionals, Sial aprovaren l'acta persones dele funcionaris n
de l'arbitrarietat que e
i la memória reglamentarle s. Els de- protesta
vista süpos3 el
legats de partits i provincies del . aaraem. immt ele tree
tamma,..
.
vegada ekts
i o fb rma
Rectorat donaren compte dels tre
imperiosa eic qtr" els
balls realitzats i del nombre de 0 0- necessitat
ene.,..,,-te
reetereent
que
mes
cis, cada dia mes creixent. El pmsident explico l'actuació dels repre- de Catalamya tinguin añal) el terrero{
sentants d'aquest Rectorat a l'As- una compenetració essential.
semblea -de Setmana Santa, a Madrid
Després el senyor Llebaria, mes- Genuauor deis Orbe -de Caielue
tre de Salamó, desc.abdellä el tema
sobre "La preparació del mestre",
defensant la següent conclusió:
Que la dita preparad o ha de cono-tar de dues parts: una de cultura
general, que podria ésser una manera de batxillerat, i l'altra d'especialització professional, de dos cursos, calguent exämens per ingreshar-hi i donant dret a beca laponay ació d'aquest examen.

A la tarda desenrotIla el senyor
Fadurdo, de Castellet, la seva 30nèricia . sobre traspäs voluntari

consorts, no acordant-se res sobre
l'actual sistema estatuit. Respecte
els consorts, que permeti arab mes
facilitats el traspas a pobladoras de
menys de tres mil habitants i la seva excedencia i reingrés.
El senyor Coll Creixell, de I,a
Granada, dona comete de la seca
ponència sobre la casa-escola 2 la
casa-habitació.
Ahir les sessions de l'esmentada
Assemblea acabaren la seva tasca,.
en mig del més gran entusiasme.
Al matí feren una visita al grup
escolar "Baixeras", essent atesos pel
mestre del grup En Marian Reiauch, el qual els doné tota mena
d'explicacions respecte a la fundió
educativa que alii s'hi desenrotlla,
rebent-ne els visitants una magnífica impressió . D'allí es dirigiren a
la Comissió de' Cultura de l'Ajuntament, on foren rebuts per l'assessor tecnic senyor Ainaud.
A la tarda visitaren l'Escota de
Mar i les escoles del Parc del Guinarció.
Els assernbleistes quedaren molt
satisfets i infinitament agraits de les

atencions rebudes.
L'ESCOLA DEL TREBALL
A l'Escala del Treball hom donara
la y incnt setrnana les següents conferencies corresponents al"Curset d'Humanitats":

SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA.'
Dia 23 da Ju l iol cl a 1923
f -- nnmelo ATMOSFERICA litaNiiltAL A LES
7 DEI. MATI. — (Observar:irme d'Europa, Nord d'al/rica:
rebridea roe telearatia sanar fila):
t
Ni ha forts temporals de ponent i planes a res costes
del mar del Nord, particulay meut a les illes Britettiques,
torresponents a nna extensa i forte depressiO. que es
troba al Nord d'Europa. Les altes pressions es troben a la
Península Iberica I 'Frente, amb Loes temas generaL

•
a la fuel' de 'Sane Criefor, la segaaa
benediccio de cotxe-s, acudint-hi
, dels senyors Joan Fati& M. Mamé,
marqués de Fortuny, doctor Ignasi
tart, Pere Belmonte, Joan Grau, Joa.
• eaulataMarfa, Unís illagr,h, Eduard lía
pez, Jaurne Andreu, Jaume
Alfons Lucas, Josep pea
Fuster, Merninclez-Tasso, Feo, Eire
Febrer, Leopo:d Planell, Josep Armea.
terca, i altres que no Poguerem anear.
La Comissió organitzadora ens prega
fern constar que, encoratjada per la
cooperació rebuda dels automcbilisfea
barcelonins, celebrarä els anys venena
tan simpaticn festa el diumenge se.
güent de la festivitat de Sant crie.
for.

PALAU D LA CRONICA de 1
CULTURA
GENERALITAT

11i d'haver una sotragada
S'han practicat dotze delencions — Són
torta de desvineulacid però cal
LA INSPECCIO
que pensem que, perquè CataluDELS TRIBUNALS
alliberats els detinguts acusats de sedició
nya sigui dels catalans, els cePer la Inspeció de Tribunals s'anun- niíicació en els Cellers Cooperatius
talans han d'esser de Catalunya.
cia que les reclarnacions relatives als • que ho sollicitin, encomanant aqueixa
En la nostra campanya, els d'Ac
Jutjats de Drassanes i Audiència pocid Catalaba',defensem aquesta
g
tasca als seus Serveis Técnica d'Agriden fer-se els dies 23, 24 i 26 del que
bandera de nacionaliäme intecultura.
gral. Ens segueix el noble i, so-.
SOM.
La condieió per obtenir aquest serBarceleneta i Concepció: 27, 28 i lo.
bretot. el poble jove. Jo he d'a- Dn L'ATEMPTAT DE DISSABTE per solidaritat abandonaren també el
vei és l'abonament d'una quota mít i 2 d'agost.
Llotja
i
Nord:
31,
consellar al jovent abans d'aca00 pessetes, sempre que la
La policia ha continuat pteetleaut -treball un centenar d'homes empleats
Hospital i Ocst: 3, 4 . i 6 d'agóst. • nima de 5
bar, que amb la revolució hi
quantitat de raims que es vinifiquin
en la construcció de l'Autbdrom d'aUniversitat, Sud i Tribunal Indus
pensi sem.pre, però que no en mollea diliganciee relacionades m'ab .
quella ciutnt, puix no volien consumir
sigui inferior a 1.000.000 kg.; Ca pastrial: 7, 8 i 9 dagost.
parli mai. Adeu-siau . (Gran ova temptat darrer i a conseqüeneta dei 'material ele l'esmentada casa.
sar d'aquesta quantitat s'abonara 0'05
Sala
primera
del
Civil:
ite,
it
i
13.
cid a peu dret que dura más de qual resulth greument ferit l'adyeeet
El governatior, ocupant-se d'aquest
pessetes per nao kg.
eenyor Sesercs i el transeünt MusoSaea
segona:
ea,
ie
i
17.
cine minuts.)
Les instàncies han danar dirigidos
conflicte, (ligué que en tenia les miProvincial: 18, 20 i 21.
Audrencia
A instàncies del aniblic 1 de la las.
a l'excellentissim senyor president de
llora impressions i que confiara en una
Aquest darrer ha sofert una operapresidencia s'aixeca a parlar,
MULTES
la
Mancomunitat, acompanyades d'una
ei6 de resultes de le qual perdrä Y ull prompta solució1
per cloure Pacte
Sha imposat una multa de 300 pespòlissa de l'Estat d'una pesseta, i une.
asqueare, on de rebot se li va incrustar
• EN LLIBERTAT
EN . LLUIS "NICOLAU D'OLWER una bala perduda.
setes al propietari d'un bar de la Ramaltra del mateix valor de la MancomuEl jutge militar que ha instruit la
bla per permetre que s'asseguin a les nitat
que es rebut amb una xardoresa
Ilestat del senvor Serercs acusa
sedicioses ha n0tide
les
-tulles
causa
tauletes de fora les dones de vida aleEl termini de presentació finita el 20
pvacide
una millora 6ins la gravetat
ficat raute de llibertat als detinguts
gre .amb el consegüent estar:hl que
Dig-ted: Acabeu d'aplaudir les
d'agost.
desSenabla que ha manifestat que
Barrera
llaresma,
Joan
Peyro
Martí
puix
no
l'agressió,
promouen aquestes senyores.
paraules . d'tn Massó i Llorens, coneix
Per mes detalla peden adreear-se al
paraules eloqüents, serenes, iré havia rebut mai cap amenaça ni amb Be:1s, Manuel A_rgelés Santesmases,
LES DROGUES
Servei de Viticultura, Urgeil, ¡Sr,
no
fos
abusar
de
niques. I si
motiu (naver actuat de defenscr d'un Vicens Godet Sanz i Ramos Planas
Barcelona.
En un bar del correr Nou fose detinvosaltres, jo us demanaria tam- deis processats pel suposat atemptat Trallero.
gut Josep Vila Saltor per dedicar-se
També co decreta la d'Angel Pesbé un aplaudiment ben entusias- frustrat contra En Martínez Anido.
El Laboratori de Malures de besal tràfec illícit de drogues intoxicanti.
tafia Neficz, Desideri Trillas Mariné,
Ita per al vostre batlle de R. O.
tiar, de la Mancomunitat de Catalunya
Amar mateix ha desmentit que ell tinSe li ocupa un pot de cocaina; desSantos
Ayala
Cerro,
Josep
Espinal
ViBornes com aquest ens conve- goda cap mena d'Lntervenelú en el Sin(correr d'Urgell, 187, Barcelona), fa
prés de Prestar declarad& al Jutjat de
nen a Catalunya en les nostres dient ente, com Shavia fet cerrer. La Ja i Antoni Amador Ocas, els quals,
avinent a la pagesia i avicudors, que
guardia fou posat en llibertat
han
quedat
a
disposició
de
FanCampanyea de propaganda pa-: sera declarada no aportä cap pista P m-6,
per a fer remesa de mostres corn cal,
toritat governativa.
ELS EMPLEATS
itribtica.
per a la temores dels agressors.
amb el fi de consultar i investigar' la
Amb
tot,
continuarà
instruint-se
la
DE
L'AJUNTAMENT
'seva
actitud
de
Gräciee a la
mena d emalura que ataca l'aviram
De les feriales si fou extret un pro- causa que motivà la detenció d'aquests
Se'ns prega de fer palie que amb amb tanta virior aquest istiu, poden
Irdiumenge passat a Calcita-1 a la jectiu blindas calibre 7'65.
sindicalistes.
la
tendència
contraria,
palesada
tot
i
Comarca
tota,
ha
augmentat
l'en
remetre solament un bs de la cama
Llan declarats uns eciins que el *que
per alguno dels oradors que prengueren
;busiasme nacionalista i l'acte Ya disparar era un, i que n'hi havia ESCORCOLLS I DETENCIONS
en Poc de fer remesa de tot el cap
part en l'acta de l'Assembiea etztraord1CIONS
d'avui . ha revestit aquest caräc- tres meg d'atuagats esterera ' dolo ard'aviram.
näria d'obrera i empleats, celebrada la
;ter de gran solemnitat.
bres del carrer, i tots van fugir en
Scemint els escorcolls, la policia deTORNADA
Amb aquesta 1110 haurem direccions diferents un eop comes la- clar:haver ocupat dues pistoles amb nit del 22 al Iris Parc, on uns sense
Diumenge passat arribä del sea viatveritable coneixement de la qüestió deis
aprés a saber defensar els vos - temptat
el seu carregador a abres tants indige per Italia el president de la Dinutaadministratius, per no ésser part interes, drets dels ataos injustes.
•
Aquests individus, els quals anaven
del Sometent que passaren en
vidus
d'a de Barcelona, senyor En Joan Vagrant de resmentat grup, i dos indi'Aoció ' Catalana, amies de Cale
ben vestits i amb gorra, havien estar
automòbil per la carretera de Mavidua més per estar jurld'cament par- llés i Pujals, el qual prengud alar noBe, serà amb vosaltres sempre, vistos junto conversant,. i un d'ells, en- taró,
vament possessió del carlee.
lant ine.apacifáts per debratre-ho, la
com es arreu de Catalunya per cenent un eignetet, Pocs minuta abano
Per resistir-se a ésser eseorcollat,
Poi-landa administrativa nornenada a
'defensar la dignitat nacional. de l'atemptat.
hm denunciar Josep Juncosa Cayera.
refecte, invita cls empleats, avui, di!(Formidable ovació i visques als
El governador ha suspas d'emplees
A Joaquim Elgano Oliver i Enric
marta, a dos quarts ole den de la vetlla,
diputats d'Acció Catalana.)
i son per quinze dies es comissari de
Salandras seis troba igualment una
al local de l'Esquerra de l'Eixampla,
LES REPRESENTA CIONS
policia del districte de la Universisat
pistola a cadascú; manifestaren posseir
a
una Assemblea per acordar diversos
De Barcelona hi assistiren en la demarettela del qual es comete guia i Ilicéncia, encara que en el :noCONCERT PER LA BANDA
nombrases representaCions de l'agressie.'
extremo respecte l'acord consistorial del
ment no la portaven a sobre.
MUNICIPAL
de
dia
4,
que
tant
afecte
els
empiema
"La Faie", "Llibertat" "Nostra
Se suposa que relacionat amb aquest
Com autors del robatori d'una carParla'', Associadd Protecto- afer a primer Lores der matt del .diu- tera contenint 400 pessetes a Anteni la Casa.
`Avui, a un quart de deu de la nit,
la Banda Municipal donara un concert
ra', etc.
menge la policia praetich un registre
Comella, en un tramvia, foren detina la plata del Rei, executant el se7.5"/11 havia de les Joventuts .al local de la Corporacie . General de guts i traslladats a la Model Andreu
CALDERS
.A
Nacionalisfes de Matará. S. Vi- Treballadors (Unió de Sir:die:1m 111u- Fernandez Sanchez i Vicens Marcos
guent prcgrama:
Primera part.—"Mignon", obertura,
cens de Llavaneres, Caldetes, res) situat al carrer de Sagristans, 4, Arisa; a aquest acte hi cooperaran tres
Thomas; minuetto de "Ifigénia",
,Irenys de Mar. Torelló, Vieh, el resultar del qual s'ignora, si be r es soldats, i per haver proferit els lladrede
tj
uu
miele
Seeilduel
Canetdc Mar, Sant Pol, Pineda, crcu que loa negatiu.
Gluck ; "Moment musical", Schubert;
gotsparautes injuriosas per a l'Exèrcit
Malgrat. Blanes, Premià, ele.
"Polonesa en la bemol", Chonta,
Per creure'ls relacionats amb el fet
s'ha passat la corresponent del:nimia al
i S Inri d'o hl "Manea
leida
Catalana núm. 2", Lamote de
- COL.LECTA PER EN DELCLOS s'ha detingut a L1e6 EuseLi, Sime j unge militar:
,
Diuen de Manresa que en el noble
Grignon.
Les senyoretes Coneepció Cla- Sera, Anselra Raig Barco, Josep NaUN DIPOSIT: D'ARMES
Segona part. "Sinquena sindonia", en
de Caldera va toses mort per indivirä. Elvira Castells, Maria Grau, varro Martfnez, Miguel Plecells Cases,
t'ere Einne Balleseh, Jeurne liont
La policía, en virttil d'una denúnc:a duo del Sometent un detingut que in- ran menor (en quatre parts), del "Nou
Dolors Castells. Consepcid Teitenth fugir, no eseeltant els senyals
Món", Dvorak (instrumentada pel
que va relee, va , fer. tin' registre a' 00
'sida i Assumpeide Merla i Fran- Santas, Blai Martín ' Perez,. I.lorene
mestre Lamote de Grignon).,
pis primer del carrer de la Diputació, d'atendí} que 11 Curen fets abans.
cisca Llorenk, reparliren uns ha Martinen Egea, Mares Rubias Pines i
No s'executarà cap obrar fora de
Sembla que es tracia d'un subjeete
rd.1. 01. 201, i va tobar an piStoles autoreís catalans del grup Feminal -Miquel Castany. - • .
programa.
matiques de difeeants caalares, 7 cap- que des de fa molt temps venia dediSegons informes oficials, de tate ells
de 'La Fale" rebent donatius
destinats-a En J. Deicida.. Es re- hi ha antecedents a la "Jefatura"' de ses de càpsules del calibre 633, de 05 cant-se a, estafar els pageaos d'aquella INAUGURACIO DEL SERVEI DE
càpsules cada tina i 4 capees de 713., comarca I amb freqüencia els tracrants
policia, excepte del Miguel Castany.
colliren 76 pessetes.
BANYS PELS NOIS DE LES
A Carrera hora d'ahir ingressà. rigeL'hab s tant del pis — en concepte de de beetiar.
COMTAT
ESCOLES
hacia
estafat
a
Un
carDarreraruent
incomunicar
als
calnbossos
rrellogat — jats.en Clopto Suarda, va
En sorbe' els automòbils el rasament
metí, a les vuit, s'inaugura
al
Ahir
lasee
de
Navarcles
i
ahir
es
Presente
g
del
Palau
de
.1ustiiia
Josep
Mertf
Venésser detingut
pehlic els tributä una afectuosa
co una masia coneguda pel Calecer,
er scrvei de banys de mar pela alumtosa, secretari del Sinditat lliure de
Sembla que es tracta de corriere clancreció de com'at donant-se alnes dz les escoles de Barcelona Que
on
trobh
un
filtre
comerciant
temió
ele
vaquera
destí
d'armes.
tres visques patrieties.
cada any organitza la Comissió muNavareles, intentant treure-li unes 300
Se l'acusa d'hacer Crea part en legres• DE SUBSISTENCIES
nic:pal de Cultura.
pesseteS,
hit, si be el detingut las desmcnt rotunAhir es reuniren al Govern civil la
El nombre de nena i nenes que enDetingut 1 mentre era conduit a casa
,dement; ha explitet ceca invertí el

Noves reliojoses,

Dimante,24de:katioi,éta 191
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LA PUBLICITAT

2. ESTAT DEL TEMIPS -Ä"C grAtI5712—A"-1.E'S 8
'DEL MATL — (Obsorvaoiene de lo Xara,* meteoroldpiea
:catalana rornwnirailea per tolitaa):
El ce) es sera a tot Catalian ya i els vente flnixos i variables. La temperatura nairminan ha estat de 34 gratia a
Figueres. ES ha rosados a ia Cerdanya i a la val! de
Ribas. Caudal del Segre a Camarasa, 53 metres cables
per segon. Idean del Noguera a Tremp, 47 metres cúbica
per segon.

Dia 241 "La poesia

de Mistral".

Conferenciant: En Tomas Garcés.
Dia ad: "La vida dels insertes'.
Coliferenciant: P. Joaquim M. de Barnota, S. J.
Dia 27: '"El Sol".' Conterenciant:
En Joaquim Febrer ,
ELS JOCS FLORALS DE SANTA
EULALIA DE VILAPISCINA
En els Jocs Florals de Santa BulaHa de Vilapiscina ha 'obtingut la Flor
Natural el llorejat poeta Alfons F.
Burgas, havent proclamat regina

la festa la gentil damisella N'Angela
Vilarinyo i Guilló.
La viola Iba obtingut el llorejat
poeta i alcalde de Terrassa, En Pere

Salara i Morera, i renglantina el culte
periodista Rafel Nogueras 011er.
La Cesta se celebaara el dia 29 a
les onze del mati a l'envelat de la
Placa Nacional.
LECTURA
Organitzada pel Casal Nacionalista
del districte II dijous, dia 25, a lea dea
de la vetlla, a l'Ateneu Bareelonf (Ca.nada, 6) el poeta En Milis Miró Parellada llegiró un recua de poesies iradites.
Aquesta lectura es la primera del ciele que l'esmentat Casal te projectat
en el qual figura coca a secan acte
una lectura n conferéneia del pulcre
poeta En Tontita Garces.

3. VENTS SUPERIORS A BARCELONA.=950-redat gea de rattadalera lijare a lee 7 del mai1l7
'

AIL.LUd. &Untad:

.

250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5a-ie

,' ' ', . SE, SE, SSE, WSW, NNW, N, NNW
laireeeiú:
..11,
9,
8,
8,
3,
. 4, 5,
,Neloeitat en metras par . aegeari:'
.
. .
.
.
. , .
.
,'
. OBSÉR V ATORY aflaTF.OnDralrl-TC: Da. LA. UN i VER.SiTtIT DE 13AliDillDONA. ..
llares d'alisert•aeid: '1,- 13 i 18 hatee

Raid-motee a cero i al nivell de la mar: 701'8, 7637, 7 022. — Termdmetre sec: 30, 287, 27A. — ten-a:letra
humit: 23'1, 220, 22. — Uumitat (centassimes de 'eattita-eld): 54, 59, 59. — Direcció dei vent : ESE., S., SIC. —
Velocitat del vent -¢n metros lar segon: la- 4, 2. — Estat del cal: seré, quasi seré, nuvolós. — Clame de udvols: . eó' •.,
muls-nimbus; eirrithestratus; censal,: cirriss-stratus.
.• .....
Temperaturee owirernek a t'ombra
: 213. — . 0seillacia termornatriea: 7'8. — TempeMäsima: 30'S. — Minlmit: '2,3. — Minima 'erran de' téria
ratura mitja : 239. — Preelpitneill aiguosa, des de les 7 hoces del dia ' anterior a les 7 hores del ea de la data:
Oal miltmetres. — Recorregut del vent en igual temps; 95 quilòmetres.

E II AM ialomabilisla a Mulera
A ItIontale.gre se celebraren, diomenge passat, els anunciats actes a honor de Sant Cristòfor, patró dele automobil eres, organitzats per la Colònia Bose d'aquell xamós indret Després
de la solemne missa, massen Salvador
Pibernat, rector de Sant Post de
Campeara-elles, digne el panegíric del
Sant cananeu, i tot seguit procedí a
beneir els automòbils i motos, que en
g ran nombre acudiren a la festa. A
la.tarda, deseares del concert a &arree
de la banda La Marina, va tenir lloc,

Aquesta entitat ha cursat el segiiret
telegrama:
Ministre Estat, Madrid. En nota de
les vultanta tres entitats ehorals cres
conatitneiren la Germanor dele Orfeón
de Catalunya protestem de l'atropell
comas contra Orfea Germaner Enease
danesa, de Figueres, privant-lo
tir a metes organitzats per l'Afana.
ment de Toluca per solemnitzar tete

14 juliol. Podrh tal vegetan Ojeda,
ve, en justificada atrepell, algnna lo
reacia diaposieions relatives pes ir»
tera ; pera aquesta insignificencia ao
esberrarh consciència catalana amarga
indignació per persecució d'aspeete
temhtie contra nos-tres mes signifieate
ves manifestacions de cultura espite
tual i social.—Llufs Millet, director de
l'Orfeó Catalä; Franeere Pujol dimetor orquestra "Amtes de la Musite;
Joan Llongueras, director Institut 1itallo ele Itttnhiea i Plisstica.;
Balde116, prevere. mestre de capea
Betiera; Joan Baleella. director 0rft1
Gracienc; Joaquim Pecamins, dime
tor Escota Choral de Terrassa;
ment Lozano. director Orfee Ndria.
Barcelona. 21 juliol 1023.

Secció Marítima
Moviment maritim
Vaixells entran
Vapor espanyol "Rey Jaime II",*
Mahó, arnb arrega general. Arrarnt
moll de Muralla. Corasignarri, Ame
gual.
Vapor belga "Ionee", de Saeta/atea

arnb carrega general. Amarrat molla
San Beiträn. Consignatari, Ce'sueca i
Suari.
Vapor itailà "Occidete, de Ganta
amb cärrega general. Amarrar mall
Barcelona Sur. Consignatari, Lit

Transporti Internado/i. •
Vapor espanyol "Patricio de Satefe
tegui", de Veracruz i escalen, amb cd
rega general i 125 pasextgers. Ana"
rat :mil de Barcellona Est. Coneir
tari, Ripoll.
Goleta italiana "Ernestient", '
Trieste, arnb
Vapor espanyol "Almazora ,
Castelló, amb cärrega general. Aor
ret rnoll d'Eepanya W. Consigna
La Comercial Castellonense.
Vapor espanyol "Tambre", de
jón, amb carrega general i 482

satgers. Amarrar mole d'Espanya
Consignatari, Companyia T
terrania.
Vapor anglès'"P'cron", ele Bu*
Aires i escales, arnb blat de maro
blat Attiarrat moll de la ataree
Consignatari, Mulereo.
Vapor latía "Bellanra", de Fi
amb carrega gyearai. Amarrat mol/

Barcelona Est Consignatari, Baixa
Vaixells despatxa
.
Ve:er italià "Fortunato", sen la
cap a Spaiza.
Veler italiä "Raffaelle", en 111cap a Porto Torre.
italià "San Cero", en Ilesa
a Marsella.
Veler francés "Le Croise", en 111
cap a Sines.
Velxelle ser',

Vapor espanyol "Tintore", antat
rega general, cap a 'Melilla i
Vapor espanyol "Canalejas",
carrega general, cap a Valencia.
Vapor espanyol "Cullera", anih

rega general cap a Gandia i era
Vapor francès "Mera/erre", efl
cap a Phelipeevill.
Vapcír rufa, "Occident*, allrb
rega general i transit, cap a °Volt°
escales.
Vapor itaaiä ".Bellena", amb
ga general, cap a Marsella.
Vapor espanyol "Mercedes", en
cap a Gijón,
Vapor espanyol . "Rey ,
amb càrrega general cap a )4te,

juliol de 1923

EL PARLAMENT ESPANYOL
Al Congrés s'aprova el projecte de llei sobre la tinença d'armes
La cambra es reuneix en sessió secreta per tractar de les dietes

dels diputats
El déficit d'Espanya és de nou cents milions
Al Marroc törna haver-hi agitació entre les cabiles
El conflicte deis Bancs sembla que va carni de resoldre's
ELS DIPUTATS
DE LA MAJORIA
'La nota, de la tarda" política al Conités' la-,eOnstitueix la 'concurrencia de
&Pita& que acudien, respénent a la
Govern, rne aconseguir el
did a
, eriorten" que havien de sollicitar els
eeialistes.en aprovar-se definitivament
e rejecte,sebre la ¡Menea illegal d'arras curtes.
Per fer el recorapte dels diputats
arribaven a la. Cambra i saber
rae esaiguássin tia In5 diputats nesacia als efectes -del "quorum". o
rada de la meitat absoluta dels
',presentante del país. els secretaria
a a Cambra circulaven constantment
per passadissos prenent nota deis pre 1 a les diles entrades del Cono els portera portaven un minuciós
registre apuntant teta els que arribaAixí ala arribat a l'hora que shaa la catad&
la
D'altres coses no hi ha hagut res,
sita els anuncia de marten deis diversos personatges politice que es troten
Madrid.

CONGRES.
LA SESSIO DE DIUMENGE
A tres quarts de guatee obre la
sessió el president, senyor Mclquiades Alvarez.
Al banc blau hi ha els ministres
de. Finances, Gràcia i Justitia
Guerra.
La tribuna de la prernsa esta tarifada.
Ala 'cecinas, uns vint diputats.
A tree quarts menys cinc minuta
e sis es vOta l'acta nominalment,
gr. haverho demanat aixi la majoda.

S'aproVa
- . per 18a N'oh.-

ORDRE, DEL DIA

mal del i.firtricipi biscai, 1 contesta el
senyor tälparda que fina a yo: no ha
pogut fer més del que ha fet el Govern, pero das d'avei està disposat a
impedir que les cesas segueixin cona
fina aquí en una població de la importancia de Bilbao.
El senyar GASCON I MARIN maalicata que tenia el propóalt, amg diversos dipntatsa den solliclar la manera d'arbitrar recursos per escometre
Ort pla general d'obres palia= ;
donant-se comp7e de la readitat, limita el seu prec a sol-licitar clel ministre
de Foment un concurs espeadal de carnitas reineis.
El MINISTRE DE FOMENT este conforme ›eti principi amb la proposta del senjibr: Gascón i Marin, pub;
es sabut eme hi -ha a'Espanya 4.000 po•
tales SenSa comunicació i podrir...1 tenir-!a a molt poc . cost, paró es topa
amb letern obstacle, i és la manca
de craier per- a _ratenció d'obres miMigues ; pera ell está dispc.sat a arribar fins oea signi possible.
El senyor GARCIA GUIJARRO
s'adhererx as • paces d'aitres diputats
percate es reinte.grita a llurs cases els
soldats de quota de aq3a i 1921 que es
traben servint a rAfrici.
Després s'ocupa de l'estat actual de
les carreres consular i diplematiea i
advoca per a Ilur rearganització, recordant que tots - els Gaveras han reconecat la necessitat d'intradeir-hi
disertes • refürmes.
Sollieita una relació de les quantitata invertides per Espanya en la Socica: de lea Nacions.
Pregunta - amb pum t . ha contrlbuit
l'Estat al sasteniment de l'Hospital espanyol de 'París, elogiant aquesta institució.
El MINISTRE D'ESTAT Ii contesta, i després de justificar la seva
abSencia de la Carnbra en dies possafs, passa a tractar del; precs i preguntes que ii ha dlrigit el senyor Garcia Guijarro.
Dita que el dret dei mestres a Afriea no es absblut, 1 pel eine toca ala
emplees subalterna manifesta que un
d'aquests dies aortirä una disposició
a la Cauta,
Anuncia que en l'interregne parlamentad d'aquost istiu preparara la labor que portara a les Corta relacionada amb la reforma de les carreres consular i -diplomàtic.
•
Afirma que Espanya.és. l'Estat que
nada puntualment compleix amb ;es
obligacions a la Societat de le.s Nadono. Es proposa re:sale-1dr les dades d'anades artig relació a l'Hospital capaaya! de París.
El senyer'PEREZ URRUTI formula un altre prec al ministre d'Estat relacionat arnh el projecte dc tractat
comer arnh Portugal.
El MINISTRE D'ESTAT Ii anta.
testa 1 diu que es tractats, ultra l'econòmic, •tenen :un altre aspecte politic que s'ha de tenir en ccmptc.
Datitja que el debat que sobra els
tractats de comere anuncia el senyor
Pires Urrtati, per tal que el Parlamert doneui orientacions i se shiga a
Espanya i a l'estranner la política del
Govern sobre la materia.
Naturalmcnt es partidari del tractac
amb Portugal I és aquesta una de les
tres o quatre grans qüestions que el
preocupen. Ja ha canviat impressions
sobre la materia . amb algunos Comisadona que l'han visita!.
S'han compulsat estadistiques i s'han
examinat diversos extrerns.
En ',exporta:rió de la fusta, per
ercemple, na pot fer-se un acte de jude, basat en las estadistiques, percaté
hi ha que tenir en compre l'exportació
d'altres peoductes espanyols.
Es-precede:re a la vntació nominal de
l'acta 1 eneda aprovada per neS vots.
•
ORDRE DEL DIA

Es discuteix - Tarticic sise i addidenals del projecte : sobre tinenea
Termes.'
S'accepten esmenes dele senyors
lt .ther, Arderius, Besteiro i 17rjetta
Ei'serrYer U-SERA retira un vot •
ese defensa en. nona del senyor
Leva (Ricard).
II sanyor AYUSO defensa, una
nema demanant que els efectes
tel se stspenguin en períodes
rectora:e, per evitar • que serveixin
d'arma per erapresonar els electors
adversaris.
bespres d'una breu contestació de
!a ternissió, retira l'esmena.
EI senyor SABORIT desment
muera que havien arribat fina a ell
tiene que hi havia discrepàncies
la minoria eatialista.
—Nosaitres--diu— seguim el erlten fixat en e! seu ¿locura pel sensor . Besteiro en començar la dista:5k, d'aquest projecte.
No ens apartarem de la posició
lec ene hern fixat.
Nosaltres donarem al Govern les
facilites reglamentaries,
vetació de l'acta ha estat una
¡catee perque a la Cambra no hi
182 diputats.
EI PRESIDENT fa protestes de
Na merabilitat deis secretaria, dient
ase han Ice la votació caer...melosaCene
EI PRESIDENT DEL CONSE LL,s'acihereix a les paraules del
g ayo: Melquie.des Alvarez i diu que
la vetació respon a un rccompte fea
Pi Gavera.
El criteri del Govern és votar defie itivament el projecte drama, diLas.
El senyor SABORIT es dóna per
etefet arnb les paraules del presa4,11 del "...aneen.
suspèn aquest debat.
14 posa a diecussió un dictamen
'latee a un projecte de ¿espeses
del ti inisteri d'Estat.
Ei senyor GARCIA GUIJARRO
Es vota definitivament. barbé en
Pr Qtesta de Tabséncia del ministre i
votació nominal. el projecte de Ilei
de rura que se suspengui el debat.
sobre tinença d'armes.
e
S:bl,aceedeix..
S'aprova per 204 rota contra 3.
S'e corda votar el dilluns, definidEls socialistas surten del saló en
Ta reent, e! projecte d'armes, i s'aicorntni;ar la ótaei6.eaa la s e35ió a tres quarts de sis.
Els tres diputes que han votat en
LA SESSIO DE DILLUNS
contra ' són cls senyors Oteyza, Pérez
ti' llbte la seasió a tres quarts de
(Darius) i Guerra del Rio.
leerse, sota la presidencia del seEs vota per_ beles la concessió a
,Ira, r Alvarez.
NC Maria de la • Visitació dc Jover i
Al base l'Ia ial ha els ministre's
Toraado, yidua del que bou governador
e la Go vernació, Foment, Instruccivil de -escala.- Ferran Gonzälez Re" Pública i Finances,
guera;
la pensió anyal de 10.500 pesc.t l'er manca de número queda penPt d'ep rovació per a Inés enclava:4 racta
S'enraya. el dictamen sobre el prode la sesside anteetor.
jede cle lli fent 'extensiu a les neceaP RECS I PfitEC.UN'TES
sitits d'obres públitattes a les posees„.P setlYar. SANCHEZ GUERRA
sionS espanynles del' Sellara l'autorit;P O del-nana auxilia per als dirnitizació d l'article .5 de la vigent
,'ttll s per les intimes- ferineitäts a
de prcssunestes de -les nessessions esPro vincia" d'Otea. •
parasoles - de l'Airida :occidental.
El teayor • S ALP.ARDA formula
RO iiegeix snos p,elpe,:eió 'deis scmciúPre.c r elacione amb la aitttació
lelOs Ame el .Grivern, abans
'2, 1'Ana fitament de Bulbo i dedica
det tancar - se les, CertS, faCi una delštiegiS ä l'alcalde d'are:testa ni)lacto
claració sobre la retad:falsa:6 deis ferro,
q ual ala de mantenir al
viere acormadata en 1917 i empleats
de Correos eggte lo foro en 14 darrera
;_elsiel'ISTIZ DE LA GOVER: vaga.
,
r Acie, r4e.e,sie Que
labre
dia
maniEa Ilegeix el d i eterhent de la Coe4.que 5' .p na
• dt
la su-euro amor. missió mixta • aobre• et projecte de iled

d'armes de. fcc curtes, que abans s'ha
aprovat definitivament pel Cengrés.
Queda sobre la lacio.
S'aproven altres dictamens i s'aixeca
la sessió pública a les set de la tarda,
passant el Congrés a rcuair - se en setsió secreta.

LA SESO SECItEiA
A lonsessió Secreta riel Congrés alta
acerdet presentar tin projecte a lea
Corte realernemant :es dietes i modificant Fa/nicle de la iki electoral que
diu que el càrrec de dputat sera gata' tuit.

SENAT

per a jutjar al senyor Garcia Moralee
5'
Et senyor PICAVEA s'adhereix a
les paraules' del marqués de VillaaiciOsa respecte a la brutícia que hom
adverteix en entrar a Espanya pee
Irún. però Medí:esta que no és culpa de
laciutat, sinó de la Companyia deis
ierracarrilsn
OR D ZE DEL DIA

S'aprova l'anta.
S'aproven uris • dictemens de
la comissió d'Actes referent
l'admissió ele senadora. • .
Temblé s"aproven els dictamena sobre la coneessió de peasiena ale pares . dels polioles
marta en compliment clel seu

Jura el Cerree de senados' el
Comenea sessi6 a les quasenyor Martfa Fernändez.
tre menys deu minuts, presiEl Senat es reuneix en secdint el conste de florriamines.
ciona. .
Al baria talan eis ministres de
les 6'20, es reprèn la seala Guerra t del Treball.
sir), presidint el colaste de Romanones.
PRECS I PREGUNTES
-—
Es dona compte del resultat
El senyor RUIZ GIMENEZ es
refereix a un discurs pronun- de les seccione; es Ilegeix el
ciat ahir al Congrés, en la part dictamen de la Cornissiö relatiu
al projeote de Ilei sobre tinènde precs i preguntes, pel senyor Saborit, relatiu al provei- cia d'armes curtes ., que queda
aciales.
ment d'aigües de Madrid,
Declarada la seva urgencia,
Din que la resposta donada es vota definitivan-seat.
psi ministre de Finances soiare
S'habilita -el dia de dense per
la qüestió de l'enspraatit per a celebrar sessió i s'aixeca la d'ales obres del proveïment d'ai- vui, quedant reunit el Senat en
gües, no fou tan satiSfactäria sessió secreta.
con4 era d'esperar.
Afirma que a Madrid el. proLA COMISSIO MIXTA
blema no és d'escassesa,
Els senadors designats per
de manea do pressió, de tal' formar part de la Comissió
forma que no está. assegurat el mixta' del projecte de llei de
servei d'incendis.
tináncia d'armes, són: Ruiz GiCreu que les obres de dis- n-iénea, Azpeitia, Cavilen, Bertribució són inajornables.
nard i Hermida.
Afirma que hi ha carrera
com el de Moret. Arlaban 1 alPROPOSICIONS DE LLEI
tres, en els quals escs hi ha boEn
la reunió de secciona cegues d'aigua.
lebrada aquesta tarda a l'Alta
Ja que es suscita •aquest deCambra, s'ha autoritzat la lecbat, és peremptori qua es vagi
tura de les • dues proposicions
d'una vegada a /a solueid d'a- de
llei següents:
quest problema.
De l'Ubierna: Goneessió de
Anuncia els perjudicsis que pensió
a la nora i dues rif tes
ocasionaría la deficiencia en
la distribuCió d'aigua 1 reca- d'En Francesc Pi i Margen.
D'En
Suérez Subvenmaría al ministre del- Treball
ei5 pera un homenatge a la
que possi a - coneixement dele duques4:
de la Vidofia.
setos companys de FitíaneeS
Totes dues seran Ilegides dede Eciment la i mportendiaa d i rtrrlä.
"
quest problema.
El MINISTRE DEL Tät;i3tALL
contesta dient que . creu exa- AidEifetCÍO118 del sois-mied
gerades algunes manifestalides
cimas del senyor Ruiz Gin/dEl sots-secretari de -Finalices
.:tez. però que, no obstant, el
ha fatt., les seglients manifestaGavera estudiare aquest problema.
Poatern un déficit de 900 miANrma que tO la seg,nretat que bot
licias,. pes que Cl país no ha de
el nt5ristr de Foment corn el de Pisuportar més Leraps. Cal pronarices estas en la millar disposlel5
cedir' a • una espurgada sanee
per realitaar les obres de referencia.
conte
-mplacions per renieiar el
Rectifiquen tofo :loa.
dany que representa r desequiEl cerote de CASAL formula un prec
libri de les Finances. El país vol
sobre l'arranjament de carreteres a lo
que acabi l'actual estat de coprobarla de Toledo.
ses. reduint les despeses a la
En dirigeix un nitre al ministre de
capacitat económica d'Espala Guerra relatiu als rnmors que han
nya.
arriba:- fins a la capital de Toledo, que
Cal cahsolidar mea de 3,500
el Gavera te el pr e pAiir
traslladar milioiss de pessetes, i per aixa
si Collesi d'Orfee
Marta CrIstlua,
s'llts de donar al país la sensaE] MINISTRE DE LA GUERRA
ció que es fa una labor eficaç
afirma que el dit CoNegi romandril a
d'economies en les despeses
Toietlo.
bl iq ue s.
El senyor t'ETERNA demana ase
Aquesta • sangria del Marro°
tingni co campte el Gavera els perjuha de recluir-se implacableclicis soferts per les tempestes a la prornent; aquests avançaments
vfnria de Guadalajara.
les empreses de ferrocarrils
El sensor BERNAL es queixa que
s'han de suprimir, i no Ial ha
en aquesta qiiestib dels .damnificats per
mes remei que acceptar la proles tormentes s'atengui eslarnent els
posta que al Cansen de minisprees de les clutstts, oblidant-se deis
tres porta en aquest sentit
nobles petits.
ministre de Fi/lancea.
El MINISTRE DEI', TREBALL
Alt ramera, les perspectivas
considera injustes les acusar:1one del
financieres d'Espanya serien
senyor Bernal i rus que el Coseno 14
fatals. De moment, és clar que
anunciada la resoluel6 d'atenire amb
no es pretero anivellar el pressuj usticia els densa eausats pels tempoposta Seria impossible d'acontale.
seguir-ho. Tampoc el ministre
El senyor BERNAL rettifica.
de Finances augmentare els triEl seneor GONALEZ LLANAS rebute ni n'establire d'alires de
cerda les campanye.s realitzades centra
nous. Es l'epoca de les econo"Los Previsores del Porvenir", i
Miliiia. Referint-se a l'aeció insque en:re ela que pasearen el calvari de
pectora, ha dit quo no es podía
les actuacions judicials, está el coronel
consentir que aquesta acció deisenyor Garcia Moral.
xés d'esser paternal i vigilant
per *al eontribuenta
Din egue aquest senyor va ésser
separas del servei per un tribunal d'hoS'han clonat casos d i imposinor malgrat haver estat absolt pel trició de. multes, la participació de
bunal de jnsticia., i alemana al ministre
les quals per als denunciants ha
que vega la forma de rehabilitar a catet de eentenars de tullera de
ameres coronel.
pessetes i que per la forma en
El tornistre de la GUERRA diu que
qué havia de procedir el mateix
no pit fe:- res en aquest assumpte, car
tribunal governatiu lio podia
els falla del tribunals d'honor són incondonar aquestes multes i els
aerilables.
contribuents de vegades queEl srnyor GotzzALrz LLANAS
daven a- la miseria. I com alzó
din caldria rectificar l'error comes
de inmoral, el Ministre vol aten
arnb el coronel Gorda Moral. i que
dre equest afer amb els seus
tan serie el pr'mer Cas le rectificació
deorets de reforma, que són
t itol ...d e glòria.
del fall d'un tribenal ¿'helor, car això
,.
eadevingué en el tea dels aliannes de
En siseabais s'han fet ols majors exl'Estola Srperinr de Guerra, que hacessos, imPoiaüt-Se tarltrii de multes
vien estat expulsats.
de cont pessetes, de les quals e° Per
El ministre de la GUERRA d i u que
ha estat-tanyieldrmc;Mau
el' cas no ea el mateix, car el tribunal
cerreget i es eorregira encara' més
que va jutjarl els alumnes i això no
ambne decret que un dia d'aquests sigPol pas aplicar - se al que es va formar
nará e/ Rei, i que ba de causar sorpresa

Extremar els procediments enirgia

1

seres darreres converses amb la dele.
contra el elle suporta les cärregues de gadó inglesa.
l'Estat és contraproduent. Cal dei- UN INCIDENT A
L'ESCOLA DE
xar a cada•trigut cl seu natural des: CUERIZA
enretnament, sense exclame la deguda
Entre els Militan es COnlenta molt
vigilancia . en defensa dels interesaos
de les Finanets, E l . ministre d'aque.st apassionadament l'eade.vingut en hit
rana s'ha preocupat a mes de la gima- 1 exatnens de fi de cura celebrats aquest
tió - contributiva • i de ..3 cabals públi.c.s. any a' l'Escol a Superior de Guerra, i
d'altrea aapectes del caràcter económic a eminencia del quals sita fet dei social; i exi estä el projcete de manar la separació de di 'Centre de
reforma de la contribució territorial 21 oficials de l'érrereit.
.
que atorga exempciona trigutäries per a
MORT D'UN PERIODISTA
la construcció dlabitacions en deterHa mort el conegut periodista Ermines terminis, que pretén corregir
liest López, que signara "C.audi Proun abús deis propietaria de solare.
.
no".
Aquests triguten per hectàrees 1 cona DIVERGENGIE3 ENTRE L'ALT
a farrea ele ccurcu les reapectives proCOMISSARI I ELS COMANvincias. Exernple : un solar, s'tuat a
DANTS GENERALS '
la Porta del Sol, a- Madrid, de 5-ceo
Al ministeri de la Guerra ea
pams. que val avui unes as pessetes
el pana, o sigui en total 7.5o 0 pessetes, dein avui que entre l'Alt, Cotributa a räó de 15o2 pessetes men- missari i els cornandants geneauals. El prorlotari del solar cl rete rals de Ceuta i Melilla hi hayien
anys i anys aense edificar, i s'aproftta diferencies, a causa de l'última
de la tnultipl'eaci,5 del set' valor que proposta d'ascensos.
01 comandant general deg7914,-.
es determina ner les millares urbanes.
lea construceions contigiles, l'aliarme:1i ha proponia per al comandament
de la poblad& etc., etc , i cense el més deis regulars de Tetuan a un tipetit - trehall i a costa tumbé dala ir- nent coronel, i :In Silvela, pretermes de fl• I:Fecenda converteix el ter- sentava un altre candidat.
Encara que l'AH Comissari
reny m'un Oeste- que no guarda cap
relució amb el seu cos.t ni amb cl que feu seu el criteri del general
prochndx el fisc. D'aquí endavant, si Montero, per ésser facultat deis
s'aproara el projecte, aquest solar tri- consandants generals . per la
butaria al mes 6 562 pessetes, i el pra- proposta d'ascens, telegrafie
pisfad Aindra que pensar en si li cen- després al ministre de la Guerra
tre esperar nous augments de valoro o sostenint la soma anterior prosi ha de pasar-lo en la deguda explo- posta, a
. S'afegia que per evitar 'agüestació i contribuir a resoldre el probletes diferències proposava rAlt,
ma de l'edifica-e:6.
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LA CONFERENCIA DE TANGER
I EN MUSSOLINI
Diu "La Correspondencia de Espaüa" que la euspensió de les converses
sobre Tänger l'ha produit la intervenció d'Italia en l'afer quan aquest estava cn un perfede relativenent aveneátr
Mussalini considera que la qiiestió
du Täng-er afecta indubtablement al
problema de la Meditarränia, del
qual Itälia no pot desentendre's cense
grat perill per al seu pervindre.
El Govern de Roma mar que el seu
país deu estar representat en les negociacions definitives Que s'entaulin per
a deeddir d'aquesta qüestió.
Es molt probable que davant daquesta actitud d'en Mussolini liagi nascut _la idea que estigui sotmeis el
futur régito deTänger a la Societat
les Nacions,
UNA OPINIO DE "LA EPOCA"
Parlant del resultat de la Coma feiencia de Tánger "La Epoca" es con
gratuta de que st bé eras =posa concesions dintre. dele indiscutibles titols
geografics i histórica ' ante té Espanya
sobre la ciutat marroquina, ens fa caminar molt aprop d'Anglaterra, país
amb el qual ten lligats van nostrcs
teresos.
En altre parägraf afegeiace
'Dissortadament Tornentació política
francesa eles ve essent desfavorable ne
sola en l'assumpte de Tangen, sinó
altres mes.
No és prou a niolts francesos embonen: i crear dificultats fa dita cMtat, sine, qus . hi han testimonia dignes
efe crédit que veteen la suggestió dc voluntats francesas aprop d'altres nutres
en cpisodis de la präpiet zona espaeyola
de Marroc, 1 . no es ven al Gabinet de
Paria aquella decisió que la bona amistad requereix per a impedir-ha,.
I aiad en hordas Comercial la pretesa puja del coeficient deis vins espany013 pot paetar a la ruptura de relacions cetnercials entre ambdós paisos,
ja que ni aquest Govern ni esa altre
ha d'aplanar-se a aquesta elevació sense compensacions, i les carnpensacions
són molt difícils.
On va M. Poincaré ami) aquesta política que.pre!en Franca? Na ho sabeos
ni ens ho expliquem, per:5 és dar que
per a nosaitrze la cordialitat atnb Eranea té un gran interés pecó no melena
que el tingui Inés poc mai i menyS qUe
mal ara l'amistad de ESpanya amb eis
franceses.
MERITS DE CAMPANYA
A Tobjecte chi que siguin mes fäcilment recompensats ea l'actualitat els
mérito confites en campeilya, el ministre da la Guerra prepara un projecte de llei de recompenses.
, EL COMUNICAT
Assenyala que en la provisió
Tizzi Alma ha nett d'un tret enemic
el salde del batalló expedicionari d'Alcantara Gregori Lazare Pastor.
ES PREPARA UNA REVOLTA
-AL MARROC?
Les noticies que aquesta nit tenia
el Govern respecte del Marroc són
que es nota intranquilditat i activitat en les eabiles i que en aquestes
hi ha dementa forastera quc preparen la rebeLlió.
Les precancicits que s i tian peca
són moliese
UNA PRESA A ALHUCEMAS
EI general Aizpuru ha dit aquest
mati que no tenia noticies més extenses que les ja donades sobre l'aprehensió d'un vapor amb carregament d'armes a la badia d'Allanenmas.
EL MINISTRE DE LA GUERRA
GENERAL EN CAP DE L'EXERCIT D'AFRICA
Avui s'assegurava que el general
Aizpuru estentaria el càrrec de general en cap de l'exéreit d'Afriea i
que ocuparia el eärree en comisiä.
TORNADA DE DELEGATS
El dimecres catarais a París els
membres de 12 delegació espanyola en
la Conferencia de Londres, sortint
cateix dia cap a París.
En López Roban t informar:1 det'ngudarnent al ministre d'Estat de les

rablä ales :asfiírattitms > de/ Sirte
dicat. • .
Denté — ha afegit
ireM,
a Saragossa per iesSiStir a l'assemblea del día I .3. d'on -eortcan solu g ions:que Preeipitaran
la del cOnflide bancari.
De monlent, per resoldre-ho,
el.Sindicat exigeix un anilló de
pesäetes.
•
ORGANITZAGIO DE ,SINDI-/
CATS LLIURES
Des de fa alguns dies
reahtzen trehats d'árganitza,
cid de Sindicats Lliures'de
versos ofieis.
Fins ara s'han inserit aprop
d'un millar: d'empleatb, • la inajoria pertanyents a es ;Cpmpa-,
nyies d'As-segurances.
Mea eviat se ' celebraré una
assemblea en la grial quedaré
definitivament eonstituit el
Sindical. Els arganitzadors tro-4
ben a l'entrebane de a alease
patronal, que els ernennea amb
aeerniacier els seus empleats.
Ha visitat al governador ei-.s
vil el senvcir Ore, en eiern dels
Sindicats Ultras, per -preteetar
contra agneeles- eeaceions -que
peden rioner non a incidents de
violencia..
,
QUESTIO PERSONAL
S'asse.gura is cciii ccta se-'
qiléneta•d'im ineident ocorregut
al cerner d e l Cebällee rie Cesä.ela,
hi ha perident una qüesf,i5 personal entre el presIdent de la:
Corporació ,General de Treta.
Hadors. senyor Sales, i el seere•-•
Inri del Baile de Bilbao, senytir.,
Bastos.
,•
• .
SEMBLA QUE AVIII-ES RESOL-.
DRAN ELá CONFLICTES DELS
BANCS DE ROMA 1 erva,

Comissari el nomenainent d'un
finent 'general subordinat a l'Alt
ComisSari que assumeixi el Comandament d'aquestes zones.
Tumbe es dein que no ' seria
dificil que al tancar-se les Corta
el ministre de la Guerra dirni:
lis el térreo i pasada a ocupar
novament la "jefatura" de l'Estat Mejor Central, .desempe. .• TAGENA
.
nyant la cartera de Guerro . un
Els senyors Sales, Menhir! t
horne civil. . .
.5
Ochoa; s i han eintrevistat amb el
dinactor del Banc de Roma.
UNA NOTA OFICIOSA:DE
En sartir-n e . el senyor
• • .. GUERRA
Al ministeri de la Governaoiti es mostre molt ben impressio-s
han donat aquesta .matinada
Demä dirnarts-4ignet—esp44
una nota enviada des del minis- rem
una Iletra del Director del
teri de la Guerra, que diu- alxi:
Banc,
ea l qual ,ee'ns denarä
"En alguna diaria d'aquesta
la
contestació
que esperetn.
"
nit surt una noticia relacione' Segurament quedaré. reso/t
da assib el nomenament d'un tisatiAfactoriament
'aquiest
cen-;
nent general per al comandament de les Comandencies cliA.-" flicte, i d'un moment a l'altre
frica, i amb el supost desacord - es reintegraran , als- seas- Roes
entre l'Alt Comissari i els gene- els eempanys que treballaven a•I
rals que tenen aquella cerrece, Banco di Reme., en d'ara onda-'
noticia que el ministre de la vant es eumplirán les bases es-4
crupuloaament.
Guerra es oren en el deure :de
- També visitaren el director
rectificar de seguida; pdr In
procedència a que s'atribuelx del Banc de Cartagena per a
1 tractar del conflicte pendent la informaseis").
Este mancat en absolut de amb motiu d'haver- se negat
fonament l'origen oficial de la erapleat -a realitzar una operació referent a la casa Lazar
noticia, i es dol el ministre que
es remitire rumors sense, con- Brothem•
L'entrevi al a transcorregué
firmació, atribuint-li un careacordialment i s'arribà a l'aceord
ter que no tenen.
que l'empleat acomiadat retorPel que es refereix a Vessencia
naria al seu lloc 1 que no
de la noticia, es inneceasärla la recgarla a cap deis seus campanys
tificad&
a intervenir en operacions qua
La primera part ja bou desinensida pel president del Consell de
afectin als Banca boinotejais
ministres; respecte a la segona la pel Sindicat

prova més elloqüent de la seva i stexactitud es la considerado que el
Govern monté als seus Raes -.als
mateixos comandante generala i eetä
molt satisiet de la tasca que reafitzen muestre de l'esfera d'aeció que
els estil encornanz• cle, i per colasegüent no pot existir aquesta desavinenea de les esinentades autoritato aInb l'Alt Comissari, que és la
personificada del Govern i de la
st y il. politice. 'a !a nostra .ona del
protectorat

EI cflll!t tia Dluea i Dorso
MANIFESTACIONS DEL DI-

Darrera

hora

DE MADRID

lailmii IÍStort8
El president ne/ Congrés esta y malt
satisfet del resoltat de la voraciÓ
i ha enuncie que en 14 sessló _de
demà es dedicaran les dtwa primeres
hores a arces i precintes, Is dos quanta
de ala el president del Congrés,
forme, lle.gira el decret de .suanensidt
de ocasiono. . • .
Suposava l'Atea:ea que cena el dictamen del projecte de tinenea darmes
no ha sofcrt cap , mcdiTeació en la
Cotnissió mixta, i com que es enrame
arcb prou nambre dis diputats, será votat en votació ordinària.

RECTOR DEL BANC DE CHEDIT I DEL PRESIDENT DELS
•
SINDIGATS LLIURES
El director del Banc Espanyol de Grédit, eenyor Palma,
ha fet a un periodista les Següents manifestacions:
—A la sucursal de Barcelona
la vaga ha beneficiat, car el
personal era antic. En pretendre seleccionar els nai llors,. • el
SERIE DE CONSELLS
Sindical volguf cornençar . per
El Gewann té acordet el seta pía pes
prescindir dels nnie moderna, que respecta a la serie ríe Cansells que
que erefi els mes capacitats.
han de celebrar-se. El dissabte se ceA Saragossa la sucursal fun- lebrara el prime:, i esa a setmana Que
ciona normalment amh perso- se, fina el cl jous, els restan:a.
nal no sindical, aixt com a MaS'estudiara_ 4 fans el problema ecodrid.
näinie i el del Marroc.
Com a prora que no hi h 'eñe
trebanes en les operaeions, : fa
DOS PRECS
el fet que avui hagin logressal 600.000 pessetes. Els afecIG diputnt t Corle per Vil:atranca
tes a negociar . a'han despatxat del Pene.*; sensor Itatels ba fermulat
ami) normalitat.
dos prees al Cougrés, una sobre els
El senyor Palma 'afirma que tractats eomerdels labre Tina, i l'ahre
As una pretenció anómala la sokieltant alai del Clavero eereei les
del Sindicat, voileed, que els organitzaddres esportives del pala mi-.
sous es fixin segons Pedal; deis guiri gatter representades dignament en
empleats del Banc, car es dána la vaheen Olimpfe.:11 que se eelcbcarä
el cas que it ha minyons jo- a Parla rally altear:.
ros que per les aoves iniciativos i coneixemento estan en
condiciona de despatxar negóeis de la més alta importtincia.
DE BARCELONA
— El senyor Salas, president do la Corperaei5 de S5ndicats -LliureS, es trobava asid UN IIINY0 MORT REL PER.
melt, ben impressionat anib
ROCARRIL ELttntic'
a • la marxa del confite«,
A les eou d'ault pastada, Franbancari.
cesa Dalmau, de 18 anys, habitant
Avui—deia—la tasca
al carrer de Valldonzelles, 27, Prin•
proximació comença a donar cipal, en pasear un ferrocarril elaels seas fruits. He reelitzat al- Irle e, rae anava a Terrassa pel dagunes gestiones ultra de:eles vant de l'escorxador de Sarria ea
que ja coneixen, de lea qtláls Renca a la via. El tren II emputä teencara no en pulo parlar; .
tes dues carnes. „
Avis: es poe dir que tenim la
Després de curat de primera inimpreseió que el conflicte de tenció al dispensar' de Sarria, fou
Banca i Dorso •estä- a parat- de traralladat a l'Hospital Chale, ou meresoildre's d'una manera fa lte- a a la poca esteta.
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Starts d'aetti: Francesc de Solano,
dcatfessor ;' Cristina, verge i màrtir.
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Corporal i Educació, per Josep Mallart; Conclusions , provisionals de
PAsscmblea de Girona.'— Vida Escalar Pla dels Cursos de l'Escota d'Estiu. Asts de la Mancomunitat. —
Llibres.
Revistes.
Noticies breus.

L
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•• TEATRES -

Valors - Cupons - Girs Caatü - Cuino' - 171ati35
Barceiona -

Reta/rabia Canaletes, 2 i 4

011141111/2r a in untes „Quala oherl3 la negociació dels
es un aparen fotografic do la
Casa Covek.e,: Portal de ('Angel,
numero 11.

teZete,t4.9440444eKreeetesteefee'

1V

cua s

rencinene 1 (Pagase vinent

1 Xampany Bagn i

Overland

La Re ja' Associació óele l'Arbre de
Noel celebrara un festival benefic cl
da 2 d'agost propvinent, a dos quarts
de deu del vespre, al Turó Park.

7plamslige, aa tarda, es decr à un
incendi fo rca important a la murtanya del Tibidabo, que ccmenca a la
nata, mxdarrt dominat, encara que no
ele] tot apagat, a les 6.
Per apagar-lo si intervingueren la
'Erigada de bombers del Tibidabes, diver
et16 guàrdies rurals i el guardia urba.
Xanuel Simult
Ea erená im extens tros de hose..

trenzimene 4 -agosi vrneng
DEUTE litelORTITUBLE 5 ri er 100

VANOS Ferrón, 14. Casa
OffIBRELLES CLAPES

tiléis0-414,2eeest4Pae-e-a-C-Crel-P4-3-See'

Teatre Novetats

CEDULE5 nReeNTINes, serie L.

A les set del =ti d'ahir Jaume
Parran, de 35 anys, i cl seo cosí EranCese Mayol Parran, de 23 anys, es
_diSPUtare$ per qüestions personal. El
Mayo:, do schte, clava una gavinctada
al sea cosí, produktt-i una ferida penetrant a Portas ittercostal csquerre,
tuna altra al leeral del tórax esque-

Dirscew telegräfica Ap3rtat de Corran, me 1

hieda, Argentada, Rellotgaria

Grans novelats en jotas d'estil modern i de Lots Preus. Objactes d'arg,ent propis per a
presents. Rellotges de les mes
conegudes marques.
Preu fix

JOYES VILANOVA UN1).6

a r3
e a n

llJtNPF2111

Abans de comprar un automòbil us :interessa provar el
nou

Overland
1
Model 1923
Agència general per a Catalunya, Aragó i Balears:

alió, núm. sys.
Punt de reunió': placa d'Urquinaona,
tramvia d'Horta, a les nou del mart..

98-loo

'DliSSUADORS

'IMPERMEABLES
- PER A VESTITS
Extons

CASA prFu

BARCELONA

1 alerrs.

SOLER i TORRA aM4NS
;I

Es fa avínent als que tinguin roba
cmpenyorada a la Caixa d'Estalvis, sucursal núm. 4 (aSlit Marti), amb dates de d-enovarnent fnis el 3g d'agost proper, que en la subhasta del dia
28 dc] Mateix mes es proce.dirà a /a
venda de les prendes núms. 3.0u,
5 , 449 i 27.872 0 1 43,173 que en aqueixa
data no hag o estat desempenyorades.

RAMPA A DELS ESITD1S. 13, ONSULCES. 1

is2311 211Wil
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VALORS - CUPONS-G/KS-CANVI

ROSICH S. A.
OARCELONA
RESTAURANT ROYAL
"
Saló de Te
:cada dia te dansant de 5 a 2/4
de 8, i dinar a l'ameridaná, de
9 • a 1i.
na

wat el,ninn, 35 dzl 2talleti das

tres,
e
rs
cl qual conté el regiient silMari:

El problema de la Inspecció. — Peda8 0114! . Universitat Catalana dc
Migres, per Manuel Galés; Treball
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Teatre Cbrnic
Gran rompan t'In I; idea de sarsnela.
°t'arete t reetstes, direnda set
prbuor actor Enric B,-ut.

La casa 111.éS important cl'Espanya
Aigtza a 4 cèntims 1rnetore cúbic

R

A

M0101 PUlGJANER
MESENDEZ PELA-YO, 70

Dr. FALGUERAS 1 FALGU ERAS
medicina i cirurgia de la boca.11oncla Sant Pero, 15, primer.
Dentals sanee paladar, ete.De 4 a O.

Tiaclament especial I rapid del tracoma
(grimulamoim); mMalims externes;
eOrreeeló de 1013 els detectes
Optleo-vistitds.
Do 4 a 6 I hores convino/idea
CUCURULLA, 2, ter.

111.1.1. lid i \111311u1132
g

OCULISTA

Especlalitnt en malalties de la gola,
nas i °rones. Ex-ajudant del doctor
Claris, 25, primer. De 3 a 5.

Dr. Casan ova s

Avelt Martin, continua la visita a
p

J-t

1.1 •

•

n a. iisIS

Xifra i Dr. Carlea. Examen de
sane, esputa. Autoracunes. Relai, B, pral.

Institut
rius,

Sanatori

Naturista Ferrandia. rs km. Barcelona. Nutrició, Raquitisme, Raralisi,
Ossos, P Deformacions. Preus des de 6
Pessetes, C.: Mallorca, 236. Tel

Hotel Restaurant Versailles
Obert des de les cinc
del
a rama at;
g nevei de cota::itittl
I a la carta
Coberta de 7'60 pta. enclavan
HabltaciOns per a temporacles
orees eonnómtcs
Atgua del Han Guirnbau
Camt espeinal per a autotnebIls
Teiefon 7
Propletarli Joare 05 (de Vantla
VEltziAILLES e

WATER-POLO

Saló Catalunya
El local mea fresa de Barcelona.
Aro!, dirnarts, echte !a gran(Posa reestrena Els neatre gatuna
ale l'Apouaiipsi, coltasiO triomf
V. Blasco lOCArr. creació (le /lo- 4t
dolf Valentino. Estrenes: Les an-

entre
F. T. C. campló d'Hongria 1
C. N, B., campló de Catalunk
i Espanya

Servei ,extraordinari de tramvis
autemnibus. Ele socis. exhibint la patent de julio!, tindrat
Iliure entrada.

,gúnies d'Anabela (Programa AM.
e, ritt, per 11111le Burlte; Un viatoe
per la mar, eülhi,11. Dalleer., moda, 0.1,trena, Cogerla do Joventet,

4.

DIV7OS

Pro g rama Murta. DIJ0113, represa:
L'alioot, per Charles Ras'.

-- a-&-4.1.1.4-ereresMedee-Q4+44.44A-frst

TURO

t.leeeere-reoeee-ttezee444A-eotro-a.
Gran Teatre

PA%

Cortita!

PARC oe asaw
immencoS
Grans atraccaet

Gran Crieina Bohemia
dtmarta, tarda 1 rilt, gran;
• programes. Les pelllcules remetes
Alerta amb la promesa:: A la bona
Dnu; la hornea comedir. Su:mesticia talio: V jornada de l'entornonant 1:chirula El doctor alabes°,
I jornada dc /a rolossa/ pellleula
Sodoma i Gamorra.

avut,

IIEVETLIA DE SANT JAUME
Itenetlei0 de l'emociona:U cS
pectaele
EL SOLID HUNA
ner ea llenen des de 30 cetro
(l'altura. Concert per la Besä
do Caçadors de Plasencia.

•

Café-restaurant de primer ordre
115 3 le la placa es CIMA'

rea al Tliró

CsDe>1~-C-4,-04-4-et1440>~+,:

PARC

•-eaS44440-4<leetsleellstee.a..+Css•

Atol, MI.
RevotIla ele St.
Concert per la Bate
ele Vergeles
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ORAN SALO DE MODA
•
dImart, tarda, a dos quarts A:s
P1,0,1tiMe..'3 'E! fi/PES
.5
rete. gran m'Inca P opula r mea 1
Arel, dimarts, tarda 1 nIt: les elt•
sarma• les en ürl arte La patria esi
een chica-, Los descamisados La boda
vertirtes pellireleS A la bona do
de Luis Alonso
,
classe,
2
tds.•
m'In:ora
Butaques
Datt 1 Alerta atab la promesa!: la
st gola, 1'50: tranques tes ames.
boutea comedia SuperatIc16 fallo;
local/ mis
Ni:. a les del ercisent 1 sorolló3
'original I instructiva Nits de Lon,
e, exu ele la farsa Itrira en tres actas
¡AVE CESAR!
dres, 1 represa de la pellieula de
▪ Tfiels deis 'euadres: 1. Las Oemsmolla brsnia Charlot al basar.
.1,
, las; P. 1-a lila Pateleia; III. Cl sir—• 'o
romano; IV. La orgia. tiquis. In
co
n supese "atreneo
y i•eiiiari CO.
11crerat do Morales 1 Vela 1 Patita ;1",.
Amigo. mor:nora de rimes. 'Sea,
), Musa cuntparseria. Banda de ttem,
2/, peles 1 mielgas per tes ,egOdes
pies. Presimlaele 51»milloralile„
Cosa mei vista al Paratlet
9

Traca de gran No

PISTA
DE
GEL

•

Lsec4O-4-34.,a-See..~-7- >e<4,)+Se

TreanYt0qOar7ilralFd'
Jazz-Sana Verdea

Excelsior

Esmeras servil
de Cafè-rastawel

Diana Argentina
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•
dimart3, 3 jornada (ir'
El doctor illabusse. Alerta amb
In pro:meza, L'innocent, Sopestició fallo, Una anguila rabiosa.

Teaire Flar-eloia

Teatres 'trinan 1 Marina

s.s>11•Setirti-144.4.44~04.4.414-04 .

Ca-ajudant del Dr. Laparsonno, de Parla

Ahir visitaren el scnyor alcalde cl
primar tinent d'alcalde de Mientamera de Varencia, senyor Marco Miranda; el regidor del mateix Municipi
scnyor Alabarda i el delegat artistic
senyor Palau, per invitar a l'Ajumabnent de Barcelona a la "Fasta de la
S enye r a", aklusiva a la Corona d'Aragó, que se celebrará el dia 4 d'agost
a la ciutat del Túria.
Tambo el 'visita per a complimentarlo el director general de l'Aeronàutica
Militar Espanyola, general Echagüe.

el millor Illuslonista del °tan.
Programa rompletament non. Sorprenonis traes. >0115 eaperimenis.
• Una senyorzta aunada per la meitat

El

aa
a 0Anilá tlels rsids, 10 :: 11,150s

assageu-la i l'adoptareu

P.2ntla Fiare 26, bolla

Tetaron 1242 A
Aville' s adratratN.1' M11 1 1E"5.3. 1. 1)alitl' a

METGE DENTISTA

Encartas i inummablts

CrPre Tertre Fsn9nvo1

@-.444444c144444494-1-944,44
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43.0+64434-~1~42444-544en,

''-44,4446.34-041retiseete-W44
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E. 1 programa no pot Calar mes sur• gesttut esbarje, einaeiti. Mima,
"Zy moje/crin perleeta, i, amb I• eme4 top de la SOIS. 25 pessetes al que
ti toqui.

RESTAURANT S

Barcelona se dIvierte...
-- ESPORTS
prenent-hi part l'eminent
tenor Emill liendre!, canasmanwmwmem,
Last l'Himno a l'Exposició
en Barcelona se divierte,
Frontó Principal
_ Pala&
la sentida sardana d'En Pep
1 Avui, dimarts, tarda, e. tret
Ventura Per tu piar° i Pel
, quarts de cinc. Dos interesen
teu amor. Exit ressonant.
partits de l'altota a cistella.
Du decoracions de Castell
a un quart d'onze. Colossal pa
i Fernandez, Butbena i Oirtit de pilota. Oscar i Salsamen
bal i Morales. Patlicula de
dl contra Vicente iUresuidi. De
Studio Films. Vestuari de
e prés es jugara un segon part
Peris Germans. Duna, diper aplaudits pelotaris.
mecres, fasta de Sant Janme, larda i nit. La romanti.
ca , La bolsa o la vida i Barcelona se diviorte.
Piscina C. N. Barcelona
,e4+04j,
Escullera de Llevant
..-.e4.4-0-544e4.4X,Detteett
Revetlla de Sant Jaume
Curses de velocitat, relleus i
darrer match internacional dt

eet-14-0<eeeeeee-beeeeóea-tee,

E3ANQUE.RS

CASA AMOBLADA
a Santa Coloma de Farns.
Detalle: Portal Non, 46, sesos, primera

Ronda de St. Pere, 7
Placa Santa Muta, 6

Tapineria,

LA PAPALLONA CE LA MORT

is%=1:teZaMal~."-arr,dataZirtzariare
'

Vi

El grup excurs:onism Terra Endins
celebrara el preer dia 25 una visita
conectiva a la Fabrica de cervesa
/a S. A. Danun (La Bohèmia), nos-

VANOS CrsEID1,13
ror1c.fcrriuss, 10

presenten-a-se ala( matels la senaacional paf:Baila marca Ambrosio,
en neutra parte, intel"pretada per

Sucursal a Madrid: 40111 1121 [11)13 g .1PM221, 13

Cverlan
L'antelen mundial

El grua excursionista La Puerta ha
organitpt per a doma, dimecres, una
exeursió a Mongat.`
Reunió: Estació de Franca, a les
set del matí.

A LES URPES D LA BANDA

A.
4532 A.
453.1

esiaaarroarxxx=anzsexarr=wm===aamaarr

seetarterarZe222M3

1

«ffloorefflreeerssess.s.s.s.

4539 A.

Liarla ROanis.

Continua olerla a la secretaria de
Taquigrafia de Barcelona (Associació profesional fundada
tt any 1872), Palau, 4, entresol, la matricula pur al curs de teoria d'aquest
útil art.

colorí, diarrea,

Segará, Vicens Ferrer.
Exigiu-ho a les farrnäc:es,

Teléfono nünians

ank

l'Acadèmia de

TM.

El Perron fou Portat sil dispensar ì
de la Barceloneti, on morí.
El fet ocorregué al garstig Nacional, davant del número 48.

Arel, ditnarts, sessions, tarda, a dos
quarts de clec. 1 int. a les den:
1 jornada de la serie aletear:3"a, en
tres Jornades,

LA ISLA DE CUBA

met 11
OBERTS g ara blanca
ntit
Gran assorlst. Llorona Germana
libla, do les Flors, 30

Aparells fotogräfics

do Barcelona. Cada <lis l'envaino da
la cort smb leo acostummiea
VINT-I-CINC PESSETES

c,

garantitzats I econòmics els
trottareu a la Casa Cuyàs: Portal de l'Angel, '11.

Convertit en el cinema rnéa fresa

Vencionene 27 die setembre. vinene

estrenes, entre elles La fabrica,
film dramistic per la ,bella are lista Enid Markey, que tanh
èxit s assoleix.

4,047,444.4e1S+ea4404,444.4144144„,

Alonso,

isfencingemt 15 d'agesil vinent

Plaça Retal, 12, carrer del Vidre 3, Telefon A. 4 03

Avui, dimarts, tarda, a les
cinc. Nit, a les den. La joguina cómica en un acta i
tres quadros,
LA BOLSA O LA VIDA
25 i 26 representacions de
la fantasia cómico-lírica en
un pròleg, un solt, cinc
inaug,nracions, una pellicala i tres radiofototelegrames, en prosa i vers, original d Emili G. del Castillo, música dol mestre

Avui, dimarts, tarda, a les
cinc, a preus populars. Butaca, 2 pessetes.
LA SEGONA NIT DE NUVIS
Succés continu de broma.
Nit i totes les nits, el sorollós exit
LA PONI&

al 4 1/2 I al 5 per 100

Xorissos extra Siberia, a 12 pessetes quilo. — Foie gras extra
Siberia, a ptes. 0'90 llauna 1/8.
Mortadella extra Sibèria, a pessetas 120 Patina 1/8.—Llard
pur, a pcssetes. 3'90 Ilauna
1 k.—Vicens Ferrer C.', Plaça
Catalunya, 12. Teléfon 112 A.

BARCELONA

mal d'estbmac i ventre, es
guareix a l'acta amb una
Sola caixeta

OBLIGeICIONS DEL TRE5013

coneguda artista Rita Bruna,
Rosa blanca, preciosa c i nta de
,gran argument., per la deSitja.
da artista Elsie Fergurson, el
Real Programa Ajuria; Al ece
brau res l'espanta, comédia d,
gran interés i d'èxit vernal;
Charlot prehlstório, cómica, ei
rel de la brome.—Dijous, tot

Companyia cómico-lírica
PRADO-CHICOTE
Temporada popular.
Frotis cconbrnics

Assumpció Casals

Negociara igualment els saga onts cupons

PREUS RECLAM

Cierta, 98-loo

El pitjor

1

CORDILLERA

Agèneia general per a Catalunya, Aragó i Balears:

0-e•044elie~

ELDORADO

grans espectacles Santpere-

(MENTRE EL SEU 6161PORT LIQUID ERG SIGUI CoNEGUT)

blanc, 0'75 auip. litre
Cellers ARNO
MARISTANY

Model 1923

L 1,

Bergós. Primera aotriu:

Abans de comprar un automobil us interessa provar el
ou

91

Soberbios celebritats. Obsequl
de sis capons, mitjançant sorteig i a la vista del públic. Gran
traca final, cremant-se un Ben io castell de foca artillcials.

Companyia de vodevil 1

Ammumaxionalmiemie.

El de millor bouanet.
Guardiola do Fontrobf

T A CL ES

Teteton 5 , 4 A

ç COLISEU DE VARIETAIS
Temporada 1923-20
'

Den úniques funcions populars. Preus econòmics:
Butaca d'amfiteatre, una
pesseta
Avui, dimarts, tarda, a dos
quarts de cinc, i nit, a `.."
4 . les deu, projecció de nota• bles pellicules. Exit de la fa
•C. rnosa
" TUPE PaRTUGALIA
, cants populars lusitans.
Suceda del celebrat silue• tista
JOHANNYS
Exil. sorollós da la eminent
artista

l''.20NSOL IMANO

i Repertori nou i selecto.— t
Fastuosa presentació.
%,ifflifflffleet-ttett~11~efett

C1RC_
DEL BOSC
Avui, dimarts. a les 10 do la
nit. Revetlla de Sant Jaume. Debut de la Trova companyia. Espectacle en pista. Cadires de
plata, 2 pessetes;; g eneral, 0'70.

geta (1110115 Y/Del.
BOXA
SemInnale del ettf,
plonat d'amateurs

ameat=ao

I CINEMA NOU

Oculista flmerica

Avui, dimarts., El cir.stlp del
ce! o Sodoma 1 Ciomorra, Con

Prorediment especial en el
tractament de les malalties
dele ulls. Aribau, 61, pral.
De 12 a 1 i de 4 a 7.
Consulta económica si
Clot: Rambleta, 120. dr a
9 nit.

burlats, Al cor brau res l'espanta, Els amors de Charlot, El doc-

tor Illiabusso, 5 jornada.

R-e+9.0-4.0.4.24.geffleeet-rmeee,
frerscurenta

Walkyr11

Ave!, dimarti Stanley a l'Africa Inexplorada, VIII jornada: Sodoma I
Comorra, I jornada: En CaMle03

per ?Magias Falrbanks: La oran nit: Temaact entro
baslIdore; Un de Mée. Denla, festlritat
Sant Saurer, ..essti's matinal d'II a t. Dijous, estrenes:
thanley a 'Atrita Inexplorada, IX
I int ima; Se..10m.4 i Gornorra, II i
t11/1111a; L'ad:e/rabie Cricthon
altres.

(llaves 1 C.,, S. en

d'onza carea,

Cin .ema

Princesa

Gran vis Imvelana
Teléfon 1371 A.

L'únic local que disposa
l'Ultim avene en la einarnatografia.—Avui, dimarts, Sonia
eserdlit programa. Sompre les
millors produccirms. Stanloy a
l'Africa inexplorada, 8 jornada,
d'èxit sorollós, pea simpatic
George Walsh; Dolorosa, gran

fili dramàtic d'intors, per la

1

Ctr

BANCA, CARVI, VALORS
tiembla del Centro, núm. 6
Telefuns 12304231 A.

merfasmairivarilasSIPaSNIIIIIIS11101100

FM de F, Ma4 Sara
1 Hanca - Canvi - ialers - Cupo
20, Rambla del Centre, 20

—O-

Teleion, 1430 .A____
reasimas

Itil

Sabio , LA

OCA

QUALITAT SUPERIOR
FabrIcant: J. ALIIPINI. MATO

▪

LA iiiimactriä

lo

Dimarts, 24 de juliol sie fe
•

•

,O n'Ida'

I

amb ço1(s Ptiitys, jocs a 9lie pessetes
.„

erigieses;

Tres 27 pessetes

ornatt novetat" obertes de dalt haz:, -arrib'2 Cons 12 435

CONFECCIO

Camiseria - Corleada - Gèneres de Punt Mitgeria

i MIDA ESPECIALITAT
meamsornmammosnto
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onetteitiosaingiemEgigiateOeugeniossOsIssisliorameltligorlaossugolisionos011111113mer4
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LA DE LA VALL DE SANT DANIEL
Depositan: JOSEP PAGANS, Ponent, 28

1.11MnMIM211.1.M.

Les vostres

sabate-m

•

e antiguos y recientes

TOSES, BRONQUITIS

Pell-SIfIlie-PrOstata-Impotencle
leas Menades alemanys de tracia.
mein 2,r)S p medleament el color.
PlIEUS ECONLIIIIES
Exornen alta, 1-talgo 5... 10 j)13.
15 ,"
11111V0rSatl 555-519
Allana/ de s an g • . . . 25
Tractamenis a pr p li g umitats
POLICLINICA
Ronda de la um veritat.
(prap del earrer Solar)
u'It u 1 de 4 a 5.

a
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c U.Ft AD O S ractica/mence por

Solciönrautanberge
12

Roana

111

El

e
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Ftes.. paren

Tipus de luxe a preus baratissims. Espardenyes amb so-

la

3

VENDES AL DETALL

ni

▪

Correr

ri

11

auld

iproducte patenta)
Obtindrä el doble de durada i conservare el seu color primItiu
'Es en a 'teles /es drogueries, a

y

11 2

0 , 40 ptes. pastilla
•--

SEGELLS DE GOMA
' 01 -acato de lotes classeS • en me/alls t fustes nampesa en els encarrecs. Corts Catalanes,' 643' tealumen t Liarla).

- tro

••••-

Ferró.

:

S gol Urdido dgl 41'21. 431 ì 1

preferit per ésser el de

ANUNCIS, ROTULS, FAÇANES
TREBALLS 0.181 1 1.,

OBRES

(Abans carrer Dormitori Sant Francesc).

Ei

FONDA SIMON
MENJARS A LA CATALANA

Vies urinàries. Curacie rapida seguG.
Al
ca mitjaneant aparell especial. Arlbau, 5. — De 12 a 2 i de 4 a G. Festlus, de 10 a 12 (eçontuni-.
ea. Unió, 20, de 7 a 9.

omar

ESPARTERIA. 6-VIDRIERIA, 12
TelSton 1378 A.
•n•nnnnnn••
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Consum

Comoditat

d I Dr. untoso liarnbla Pla Boguen/1,
innu. ti . 1.er . (eutre Hospital 1 Sang
U).
Venerl , 1/1/putencla,
E , peetals lraelanteilts per el guarV
itiutl. rapte' de Inc inalallieS secretes,
SIdl t el /el] ruleta prdlit/a. Conculta, de V . a 12 I de 3 a 8 eed00.
nt ca per a empleals ubrer:. PlaVI
del :Sol, 6.

Desgast

Duració.

II!'

Preu
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ACABA De

FU

L17

5ORTIR

Tots eis models es libren
completament equipats

j
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9_23.

Demaleu . lo a! voAre Iiibreter
eltINNRIFIrin
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-

artIcles cresermtorl, o:murria.
impressos I raillats recornanem la rasa
PER a

athenett. Pe/ayo, 34.

BARCELONA

Agencia general per a Clima, Aragó
Claris, 95

¡100

î

Da!ears

BARCELONA

I tos.Casa 4amoblada

N . 1I11111131

Afoll [12 Pop.elat

5. A.
per a l'extracció de letrines.
Dirigir-vos par a avisos, Passeig dc Sant Joan, número 30.
pral., i teVons números 1378
S. P. i 529 11.

l

flor llegar a : 31111 Interna de F orA deu mimas de les -Termes
tnián". Detall, Portal, Dn 011, 00-

Mero 40. :Ton, primera.

1

TAPISSOS mniats. La casa mes Impe..?
Especialitat en tapa
lant crEspanya.
609 r•-bgiosos Exposiel6 pormanent
OUndros a ron gravalS Oleograries
/a
Eabrieactó le aiarcs t motItures.
p0morell senos Insltar aquesta et:-1.
F. Montfalcon Botero. 4 (final Por a.

rerrissa).

in5113112/21111111211111511112121MMINDMMQ37.2M1=7.1121:11111DrellIEWIll
11

SOCTTE GENERALE

a

de Banque pour l'Etranger et les Colonies

Corto,

Especialitat de /a , casa a 2'50 pla.
ABONAMENTS ECONOMICS
13e servent a la carta

Despatx: Tallers, 72
Telefon A. 50;30
Fäbrica: Carrer Benavent (pre
xim a la Traves sera de Sano)

Comic Àa:)altn . 39 n e4 3

Restaurant LES COLUMNES
570, xamfra Mi/Manee
itrattmetedlau.talmwalmemuotwoletractanzum
' Coberts a 3 I 4 pessetes

Casimir Vicens

ENRIC CARDONA
verg ara n-1

•:1.1/.1554e/D11,272,7111b5eie5e

amb garantia do
LLETRA :, HIPOTECA
ICERCADEMES :: AUTOMOBILS

SANTA ANNA, 5, primer

Rajeles de Valencia' ad".
eles de construcció

Et c

BARCELONA

'.....Y-s====2:rmazzaurin=--.
1DINER

(En ( rada per l'estarle)
De 1 2 a 1 i de 6
7

hilan de Producte 3 Ceramin

AIXETES

719,7777777-1-11777
111'1111,11Pd
unattiaziumazzemmounane'rähisaiistnann corma
E2 El 22

emasso.r...e.

DUTXES

e

.„

Pre u z
Reduilz

l'obtindreu amb una lampara i pila elèctrica de la marLOT, disposant. en tot lloe i
a qualsevol momenl, d'intensa Ilum.
In;"ensable en les excur
sions i viatges;- en la llar; en
la fábrica; per buscar quelcom en /a foseor; en pujar
l'escala; en la lauleta de nit;
en el maletí de viatge, t'ese].
tant sempre d'una utilitat incomparable, el metete g
ciutat que al camp:
SOLAMENT ;SON AUTENTIQUES LES LAMPARES I
PILES ELECTRIQUES AMB
LA MARCA "LOT".
Lo-;s trobareu a les caes
Suprema,—Pelayo,
50; LoHs, Codina i Roig,
Trafalgar, 3; E. Schilling.
Ferran, 23; •Beristain i
Ferran, 1; Laplana i C.'. Ferran, 15; Vicens Ferrer, plaça.
Catalunya, 12; A. Valverde,
Comtal, 9.

BIDETS I

11111

113 1

BAN1ERES
LAVABOS
WATERS

ag

111

pE

Cheap Soap

es l'automábil lleuger

ANSELM CLAVE, 9 (Final d3 103 /13.11)133)

117
V3

iná

mitges de seda

I%

lo de goma, des de 250 pessetes paren.

S3

de
o

te

rema les seres

121 El II

higiènic amb SOLA DE GOMA marca FORD, Box- 9
calf, tall anglés, doble planti!la de cuino

III

La Ilum del dia
a la

Senyora
12

1i2 1111

1111E1MGIT1 1313E1*,121

la]

1.111101.1•11MM.M......

AT:
▪

ta. Coberts a 7'50 pessete8
„
Carrer de lg Plaça, 34.,

DINER

de Constantinot

5'50

Gran Hotel. Servei a la cat,

a l a r te sobre at/I03, teltlfs 1 altres
mercaderies. liad, Rambla de les
Pleno, 24, primer.

RoousTOSy

1/8ER GE'1".

I A TIA N A -

VIES URINARIES

tindran TRIPLE duració posant-hi les ä
I
ges soles 1 talons de goma que cono- rt
uges
1:
b
•I - a preus
- limitadissims.- — Classes a
ee
quem
o superiors. Mitges soles do goma des de 350 pesseles parell collocades. — Talons de goma a
te dcs d'una pesseta el parell collocats. — ADOBS' de lotes classes a preus limi La ts.—li API- ID
I lia CESA 1 F,CONOMIA. — RAMBLA DEL CENTRE, 35 - VA BE.—DOILQA, 10-HORTA. — TOR- laa
ig DERA, 25-G9ACIA.
O
tsi

lli

CATARROS

'que procura PULMONES
< p reserva de la TUBERCULOSIS

•""

Camises "Tennis noi" de Panama extra;amb blanc i cru, 10'50 pessetes Tres 3-0'50 pessetes
‘‘
35
66
"Esport moda"zefir fi, amb colls i punys cosits, 12

24-26-PORTAFERR1SSA-24-26- TELEFON 1574-.A.
Es laeina

fi

LA

PUDA DE BANYOLES

sulfhinratanes sädiques, silleatades 1 radioactives. Anàlisi del doc.
tor . Oliver i Rodés.
.
.
Són les que contenen mes siliee colloidal .1 silicat súclic, .
...
tzaciens, creparterriento
La Puda de Banyoles, ,per les seves ales d'inhalacions i pulveri
de banys i dultus, OS de les millors d'Espanya.
' ' La ' seva temporada comença el primer de Maig i fineb.: el 31 d'Octubre.
Produelx 'miraculoso.J efec es: en les doléncies du la pell, en P2serofulisme i pretuber.4
eulosis, en les afeeeions cròniques de l'aparen respiratori, en la litiasi renal, en la faringitis de caracter artritte i t'emes manitestacions de l'artritis-me.
Per als avariosics i mercuriatilzats, les aigües de Banyoles són substitutives de les
d'Arehena. En tres hores es va' de Barcelona a Banyoles; lrübant-so situada "La Puda" :
formosIssim Ilae, de vuit quiliömetres de ','ilustre.
m
' prop
, . sau
.. del
Aigües sulf'hfdrigues,

O

Sucursal de Barcelona
Plaça de Catalunya, 20
ow:
;

•

Teta mena d'operacioas de Banca i da Born
GAXES DE

LLOGUER
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RA NATURAL DE L'AR
TRITISM E, CALCULS, ECZEMES, ESTRENYIMENT
Aígües clorurado - abdico

sulfatades, verietat bromo-iodurada¡ aitament ' radioactivos. Teinporada oficial: de l'1 de juny al 10 de se tembre. Gran Hotel-Restaurant, Xalets, Pares, Boscos, Esgldsta, Telèfon, Caratge, Jil/ersions
Tàrrega).

eiverses.—Infor mau n ., oreapiao maamtla„ :sautbla de San!. Josep, 13, Barcelona; Correspondencia: Administrador del Balneari (per

