. ../1111119111111011311M
Redsect6 1 muninistrectdi
,greetg de Gracia, 34.— Tatafon 14$1eA
T'altere ami/premia:
gerticriti. neme. rt 4 13.—Teiefon 1310-4t

Le.;

FREUS DE glIECEPEU
se'f/e,

EDICIO DIARIA
3
Pto. mes
.
Jarrelona
catan: aya 1 Espanta roo " trimestre g.:
e mema 'latina . . 850 "
•
»
. 46
- Aleros valeos.
!,,0111101111111i11111U111111111111B1111111111111111111111HINI111111111111!11111111111lig

o

111811211

ANY XLV— NUM.

15472—P11M: 10 CENTIMS

BAXELONA, DIUMENGE, 5 D'AGOST 1923

peseetee en mercad.- mese:-

g."
2

g

^

El C18 DE LEINSIg10

UN JOC DE PAR.ALILES Carnet de les
lletres
A Manuel Reventós

El fals diputat per Barcelona, N'Emilià Iglesias, ha pu- • Avui fa vultanta-vuit, tusys del
blietat darrerament a les planes de "El Progreso" - un interes- que podriem dir-ise el primer
sant article sobre la projectada Exposició d'Indústries Elèc- atemptat —dins do casa— a la
indestria eatalana. •
triques. Es interessant l'article perquè declara públicament la s 'Onze die:s abans, et 25 de jetquè
es
troba
la
Junta
de
l'EXposició,
sobre
situació difícil en
liol, repercutint a Barcelona els
fets de Saragossa, Valencia i
la qual han plogut les dimissions de diversos membres, adquiant un singular relleu la presentada fa poques setmanes per En Reus, havient esLat cremats SiS
Francesc Cambó. I és interessant també l'article perquè allu- convents de frases. Cap de mutsdeix d'una manera directa els bornes d'Acció Catalana, i plan- ges t pese, no fou eatial, ni cap
teja el problema de llur intervenció en la Junta de la gran sacerdot no bogué de sofrir un
insult.
obra q ue s'intenta realitzar.
moment tot
Semblava
Confessa N'Emilià Iglesias que amb les dimissions esdeel caliu
siegudes l'estructura d'aquella Junta ha desaparegut, i que de quidat, paré ' mantenia Llauder
general
'
l'actitud del
la seva constitució només en queda el record. De fet, afegim que,
malgrat, el seo isabelisme
aosaltres, Domes queden avui en el lloc directiu de l'Exposi- dernostrava
contra els carlIns
alguno
regiona116 al guns radicals mes o menys borbònics i
roanyS energia que contra ets
les no . pas dels de més prestigi. Es innegable que en els revoltats de Barcelona.
rg és alts organismos de l'Exposició hi ha hagut, per etapes
• Un faseiele ' amb el Mol "Qud
successiVes, un llastimós enderrocament.
quiere el pueblo?", publicat el
Ens del aquesta caiguda. La ciutat de Barcelona havia po- tila 2 d ' agosl: , diu quines eren les
sat nobles esperances en l'Exposició projectada. L'Ajuntament aspiracions dels revolucionaris
ha estat generös quan s'ha tractat d'atendre les necessitats del 25, o sigui de fer-d'un ciar)
allö que el govern no bavia volsconamiques del rnagne certamen: Pe/ bé de Barcelona i pel bé
de Catalanya, voldríem que l'Exposició es realitzés amb el ma- gu t fer en molla anys l de do-t
un avis do lIsio força a En
nan èxit, i que la ciutat nostra i la nació nostra n'obtingues- nrir
Llauder. litibutjh ama) indignasin guanys espirituals i materials. Per aixa nosaltres cid el chirree que horn feia de
no farem res que pugui contribuir a agreujar la situació ac- voler encolar les l'hl:migues "portual i a crear noves dificultats a la realització d'una idea que
qué jamäs el d'ilro bruto ha
de,sperlazado la tela que le (lid
és magnífica en principi.
Per?) sabem, i ens es permès d'afirmar, que Acció Catala- la vida, ni el errante salvaje el
na no vol ni pot donar la cooperació, ni tan solament la seva bosque quo lo mantiene... y
nunca la industriosa capital lle
aquiescencia, a la feina dels qui dirigeixen els treballa prelimigara a desconocer sus -propios
les. Es 'je del domini palie que la gesti ó d'aquests senyors,
intereses" —asergurant que es
ode gran part d'ells, ha estat, equivocada i funesta. Tots els
tractava d'assallar ol periódie
lereelonins os fan creus de la forma en que s'esmercen els governamental
"El Vapor", el
cabals de l'Exposició. Fa mesos que duren l'orgia de sous-i. nom riel qua( "me,rlio articulade gratificacions i el desgavell d'emprèstits i d'obres. Han des- do, oído por la autoridad, la
aparegut dels organismes directius les figures prestigioses, i ba inducido a echar mano 410 la
, gairebé només queden les figuretes frägils i els vulgars am- bruablad del nombre para desMelosos de front estret i de mànega ampla. I és ja uns vergonya coneeptnar a los reformistas."
flealmoril, llavors a Barceloel sol fet que certs bornes que cap 'català anomena sense acompanyar llur cognom d'una mitja rialla burleta tinguin a les na d'una fäbricit de vapor se'n
deia tot simplement "el vapor".
mans la realització d'un projecte que sobrepassa indiscutibleeom desprds va dir-iso'n deis
nient Ilur capacitat tècnica i moral.
Sembla que N'Emiliä Iglesias vulgui proposar una fór- vaixells de calderes. ("Vapor".
sinònim de fhbrica, explica el
mula per refer l'Obra en perill. Retorcía que Acció Catalana no
norn d'una socielai obrera, quo
té representació en el futur certamen. I afegeix: "La tindrà. 'erioarasno
fa .gaires arlys exisLa inercia- per la seva importància i significació". Qui li ha (lit
tía, "Las tres clases de vapor").
que Acció Catalana lindrä la representació de que parla? Que
1'arnlcii din -den que del 22 de
mereix, és 'evident. Que si, la volgués la hi donarien, tembé mere de 18113, sorna a fla.reeloho creiem. Però és el cas que els bornes d'Acció Catalana no na "El Vapor", diario político,
valen aquesta reprenentació. No cal, dones, que ii posin con- literario y incircantil de Catadltions. Altres nartits.i altres forces ..s'apressarien a recollir luña. publicado .hasin los auspiI'eferrinent, i es prestarien a apuntalar Pedirle, esquerdat a can- cios de S- E. rl Eapithn grneral"
ei d'una part proporcional en la Repartidora de cärrecs, contrac- .Aquest_subtíto) ja vol die quo
ta sous, gratificacions i comissions. Però ja havem • fet no- fPia la moderada política esaltres vegades que els homes d'Acció Catalana són una mica latutal d'En Llander.
nitro port., tot i que bono
elsinals i que saben liane.ar pel baleó aquelles coses que al- sinPer
volgut comparar-lo a.mb "El
tes hemes recullen i aprofiten golosament.
Europeo" de la primera tongaOpinem que l'obra de l'Exposició només pot .salvar-se si
da constitircional, li era ;non
els que la dirigeixen rectifiquen totalment i sincerament els inferior corn a idealitat política 1
mètodes seguits fins ara. Nosaltres desitgem que els rectifi- com a empenta literhria.PollLi
quin cona etel, i que aixi es faci possible la realització del certa- cament, örg,an del "despotismo
ilustrado", parla dels "prrillnnen projectat. Pera podem afirmar que Acció Catalana, a hores d'ara, no vol cap intervenció ni cap participació en aquesta sos principis de. la revolocid
teína. Deixern 'per als grups i per als hornee que l'han ~en- franeesa" i sin una mena d'op ti gada la responsabilitat o /a glòria del fracäs o de l'èxit. 1 t'0113i- mista gOvernannental que soln
el centre maten) de Cristina
derem que la !líe() dolorosa que ofereixen alguns deis caires
tot ii Sr' mblava bo, les nalarnilals
l'Exposici& ha d'ésser aprofitada severament per al dia de
almosfesiques 1 lot.. En l'cidro
demà,
nomiSs té d'inicsies

FulI de dietari
•-n

PESSETES?

Comentava ahir l'article que ha esbit el sindicalista sen -or Pcyrb dient
Peniaments deis nacionalisme català.
L'actitud d'aquest senyor és tan cuti osament paradoxal que no es cstrany.
fue era suggereixi encara algun altre
comicidad.
Una de le; afirmacions cabdals — el
fieal, com si diguéssim—del sea ocde es el paràgraf en que afirma que
ti el fons del nacionalisme no hi ha
101. cosa: pessctes, pessetes i pes-

es.

Yet aquí una cosa que nomes fora de
ritalunya pot trobar un públic prou
eze per enmassar-se-la.
Qué vol dir el scnyor Peyró? Vol
dir que al voltant del nacionalisme vitstegen alg,uus política tèrbols? Vol
er que un cert sector estä. infectat de
iinancierisnie?
i qué? Els nacionalistes hem de
trair punt a recluir tant com noguera
aq uesta mala hecha. i mai heno de caure
e s el pecat dc refiar-nos-en, acre: no
1,5 podem der la illusi6 d'extirpar-la
en 11St tres i no-ros. Cap moviment llama ha pogut descabdellar-se cense patir una creta quantitat de paräsits. Es
(f•j e potser el senyor Peyró pesaría la
In ' al foc per la pulcritut de tots'els
seas c cmpanys d'idees? Es que podría
res Pordre de la lIcialtat amb qué s'han
Pla ntejat i ?han resolt tots els coniliclos socia% dels dotze anys darrers, per
Pa rt dels capitostos socialistes?
Segu rarnent els aleas excellents
atn ics del Centre Autonomista dc De.
Pea dents del Comerç i de la Indústria
trobaran que és un sarcasmo voler suPo sar que Ilur ,nacionalisme es un simpl e truc per guanyar-nos pessetes.
Afees escriptors catalans que, rebutidt les co moditats d'una deserció, no
acar'as j-gueixen ni de mole els sous qua
riben a guanyar alguno elemento dirtct'" s o e xecutius del Sindical, trobatia t'Irak que As una teufa de mala

1

mena assenyalar-los cont a monstres devoradors de pessetes.
Molts funcionaris, professors, crudits, investigadors que ti-eh:111m a redors de la Mancomunitat arel, emoluments ¡o fermio als que por aplegar un
xofer, un linotipista m un minyó de
café, scrtint l'acusació d'en Pcy fró restaran estupefiictes.
F.'s falitic.ants m'Atizas, cn
qualitat sie catalanistes, és dificil demostrar que realitzin cap negoci. Les
campanyes aranzelàries que puguin convenir a llurs interessos les farien més
be des d'una primicia lleittl que río des
d'una ''regió sospitosa".
Quin acudit, senyor Peyrii, quin acuditl Precisamcat una de les mes altes
valoro humanes del nostre nacionalismo
es d'esscr una escola de pudre pessetes.
Carlos Soldevila

La Política
ACLARIMENT
Per wo error de transcripció apareara'', en donar carrete de la constitució
de les Dipulacions, nyue la de Girona
havia acordot frr constar el sentiment
per la more del diputat senyor Miguel
Roger, en ¡loe de Per la viert de la
sena merc.
Dep?orenz Perrada, fem avinent
nostre condol al diputca d'Acció Catalana esmentat.
GERMANOR VAIENCIANA
Regna moit d'entusiasme entre els
valencianistes per ,Isti d'assistir al
IV Aplec de Bct.ri que sera celebrat
avui, diumenge.
"Germanor Vdenciona", de Barcelona, hi ha trames una allocució i unes
bases a discutir sobre rorganiteació de
gres valencianistes, foment de la
prenssa patriòtica, ensenyament i concursos de ',lengua i Histeria, creació
d'orfeons i instauracid de l'excursionisme, of orinO la sena collaboració per tot
ciad- que sigui encaminat a la consecució deis iclea'; valenthrianistgs.

sants les resenyes teatrals i
mcilt tIn tant en tant, alguna
apreciació crítica- En i, en el
-primer mimero
corn
vi volguds pendre'l molde!,
"The lipertator", per() no pasea
d'una mansoia gaceta oficiosa,
cert, per?), corra diu l'anh-i
nim pançfletista dr) din 2 d'agost, que aquella mena de ".c.a.
lembour" entre 'El Vapor" diari 1 el "vapor" fhbrica va fer-lo
l'auloiltat? Ev posteible: el parlit d'Id general tenia interes de
solidardzar anda ell, contra els
eausants de la crema del dia
25, mona estameests que se l'ha
vian mirada ami) absoluta inolif erdneia. Es 1308181111e WITIbé
que entre la maiisa tes ciírror
i'eriufvon alee interesal sonlra
el porreceionip sent de la nostra indústria i nr uni pensar,
COtti fon 101 seguit CalalAn",
diario de Drinoilas y progresos"; en mans niolt llunyanes:
podien dsser fabricaras endarrerits qua temien la connoteneia dels bous procedim en 1,5
esser ohrers unte. acuse
preveure 1 desplegament que

vapor hassucis de donar a la
indUstrie, lti veiessin ten sois
01 perill limar:dial. de la tninva

de treballadors por una produr-

cié igual.

Alguna espeoladorS
deis fets, com En Francesa
Rauh, ex-alr.aide die Barcelona
i emigras en al decenni, hi velen

una maniobra per desacreditar

els revoluelonarls de Barcelona, ea) moments no va pensar
ningú en altra mena de maniobres:
EI joc de paratiles, però, si
ds quo la intenelb ja no Sil era
lateht, dugué funestes canse-,
qüäncies. Arrtbä la nit del día
cinc d'agotst, d'acittell die, que
havia vist la träglea mort d'En
Bassa , la dtifenestreek5 1 erema del Bou casläver. Ningli no

molestä el diari "El Vapor",
que ja muda-va, prudent, d'orlen
tació, ,esborrant, p1 día d el ;ten

Subtitol' i adv'e'rtint que "E) redactor quo desde la inauguración de este periódico 'ha corrido con la parte política del mismo; cesa Aesde hoy en sus funciones". En canvi i la primera
fabrica. det Catalunya, moguela
a vapor, la deis senyor Benaplata, Vilaregut. ruin i Comp.,
aquella mateix-a nIt cremava
Puls quatre costats, Un testi
moni presencial, En Pi i
¡non, din que els autors de l'atemp/at no foren els do la revolta contra el generala Mundee i Basas., sitió una multitud
do mariners i gitanos. Qui els
menava? Aquella que com res-

ponsables Aires, .afusellats els
lies 7 i 10, eren els únies responsables? Eren els majors
responsables? Eren - autora o
instruments?
t... Nicolau d'Olwer

UNA REI/1S10 DE LA POESIA
DE YERDAGU.ER.
VII
EL R01114NCER
En aquest grup ha rema Carlea
kit:e a' lgunes de les composicions de
Jacittt Ve-daguer que amb mes fidelitat reflecteixen cl set: acostament a
les llegendes i a les formes populars.
Hi ha des de l'angelical escena de "La
mort de l'escota", als romanços descriptius'"Los yigátans" i "Los massos de l'esquadra" passant pel romanc
berree i satirie. Es tot l'itincrarl d'una experiencia: En els versos facils i
vius del "Romancer" hi trobareu la
frescor i la llum de la millar lírica popular. Sovint, adhuc els matcixos trucs
i les mateixes imatges; aixf, per exemple, la nina del Pirencu
tenia una ostrera al Poni
i a cada gaita una rosa,
corn es die en 'tants bells indrets del
nostre canee:Ter. Si aquest acostament
al popular, que és cl que (lana un valor
simbblic a Verdaguer, llagues produje
rimes romanços com "Los vigatans" o
"Los mossos de l'esquadra", posetn
per cas, ni el poeta de Folgueroles hauria esdevingut immortal ni podriem
donar massa valor a la seva tendóncia. Si exceptuem la meravellosa
"Mos de l'escora" i alguna estona del
"Ram santjoanenc", i el delicadIssim
humorisme de ''La roca dol diable",
podrem dir que cl Verdaguer del romane popular no es el millor Verdaguer. Quan cl doll liric de la nostra
raça raja una mica amagat Sota l'herbatge del poeta, és a dir, quan l'acostamena es mes actiu 1 recíproc, es alcoholes que triomfen, enscms, la gloriosa noesia anbuima de • les 'lastres cancono i el poeta que les ha recreades
amb el neu genial cop de ma.
ShIp-boy

5.—Semblarfa una manea de polidesa. en la qual no vult Incerrer. si
no remerciava públicament al senyor
d. Sima 1 fra Antoni Mari do Barem
lona O. Itt, C. , ehe la importaseis, Itenvola i desmesurada. que furo &aun a
In weva coninnienció ttt g en' eg Congres Internacional d'Erinimoie 51oral.
Tino, pera, cerro sidces—potser
coi:mies — sobro e:untes relatéries Ala pe110 en seo pus:
rioti letiques i
per veis?) ern perinetran ela mens ama -.
leen al/miento que no allargul damnar
aquestes planeo no tema que im he
en/ cine reir molt plaent que a nosnitres ens sigui de traetar - lo, rle pedem
pes (iirmort U illttsit5 qtte intereast la
gran masita per a In qual s fe: un
rotathi.
•
Taumnteix no deixarel de di n irrt
Antoni ti de. Barcelona ante) minas de
gute hem alar el se n
natal en aquest
diari. IlIl ha compres gute LA runr,r.
Cl'FAT As completament olieran s Mis
els nacionalistes, i ti agramar, ben sordialS, la justicia que ainta aloe mis ha

El senyor J. Ar. 1tmoy publicarà
• melt aviat guatee de les seres üllimes
eauferncies Iftemaries, orlistiques i
, litiques, sota el titol snagestiu de "CONferbscies de combar.

Amb la matelA sntisfeeció voldris

_y

g reglr • qUo, potSer seno. 'adunar - mesen, estima gairehd d'acole. Líe reterri ea
diagnosticar )ee més griltS 'Signataria
morata del nostre ternos; en volee, chatee ics noetres litsiancione, 4.10nar•III
r e rani: m fina, salvarte un petit
en assenyalsr agtuent remei. Creu
Antoni H. de Barcelona que la moral
Inés salida de la basada en un alstetne
despren d'ella. per a P rturiula ció, dirfent. la basada en un sistema fitooMic ; mole mes eran, una moral err.
ptrica.—le que esposa u meva
nicaei5 o qualsevol altea. TambA
nizo esteta d'acord. Nomas una ene,
ene erpera u ii temperan/cut. El que
dula en l'alta regid de tes Ideen. vddria dur tots els Mimes n co que creu
millor; jo, xipollejant enmig de la realitat deis ruta, ro'neoutentaría de no
veurels migues est eo quo Si ha de
enea bale. Es una Veritat ano ni fra
ano-ni M. de llar:Mono ni cap o/ni:pista no negara que artli la wajoria
dels 11.antz d'Emropa i d'Amèrica eón
riconfe:eionals i que eón neutren lloro
e:reolen.
1.'enaenyarnent d'una moral religioSa. dome. nu ti existeix: el duna de
filosófica en absurd. Nornee reta que
un dilema: o prescindir de tot eructarament moral o cercar, Gnu un pie altor,
upa moral emptriez. Jo ein incauto,
decididament, per aquest segon termo.
Dir ben ciar en la nieva comunicaci3
que par- lo de l'ensenyament a l'esoola
gentes dels Estats no confessionals;
fra Antoni M. de Barcelona un Ito esmenta, petiso que per oblit. On l'escota óro corefussionta el problema no
esistelx, 1 no cal ni la modesta soltici0
taninirac ni cap alero. Per nixe, mal.
grill d'intervenir. ultra tene.s d'una
manera directa en l'ensenyttment
de la tundra ciutat, no So oriol su vaig
dur la ni/ansió, 311)Ö a un Congres Internacional, parqué' ria'ribelleix mes de
resoldre moldes:les que no pus suseltar11P.
ICI sonyor .Toau Baco accepta els
principie de la itiara comunicacid, i
partint d'rdls Arriba a conseqübncies
diferente. L'aten:141in i l'autarkia, que
4)r mi eón essentiala-1 que fra Anmal M. de Bareeloun, tot donant-los
un altre hansment, tarribd aeceptaell len substituido; o no ho he mota
malament, per una mena de Moral entrillen. ba molts camina i aquest
bu d'es.ser un dels que jo no marcava.—N.
==mia.=========

L'INFANT JAUME D'ESPANYA
OTRA?

Nova York, 4.—El doctor Curtis
H. Muncio, el famós osteóleg de
Brooklyn, ha donat a entendre, al
seu retorn, que ha tornat la oida.a,
un princep d'una familia regnant,
• que es creu que sigui l'infant Don
Jaume, SIl. d1 rei don Alfons.
Diu el doctor que la trompa estava pel complit deformada, pecó despees d'una laperacló , que &Irá uns
vint minuts el prineep pi normalraent.—gadió.

es relaciona ril se-eligieses upas
Hakorsky
Segons notfcics do Moscou,
incrvimat a propósit de les relacione russo-angleses, Itakevo.,
ley ha declarat qua Pcridegament del conflicts anglo-rus i la
signatura per part del govern
deis Soviets tic la conveneld efels

Estrets obren anteles per:T est le
ves a Pactivital diptornäti ca entre 11.1:155la i Oran Brclanya.

EL PORT 1 Li MAJA
Baudelaine an els sena "Petits poemes oft priese" te unes
pasantes d'äcida malenconia dedicarles al port. Es oil poeLa cansat, sense esma, que es passeja
rnandrosament, fument la saya
pipa, entre els molas .caeregats
de mercaderia, encarant-se amb
els vaixells i les grues i tota la
ferramenta comercial del port.
1 les formes del port i les olors
intensos deli post, li fan pensar
en aquelles &times aventureres, que encara tenen força per
rodar món i seguir terres inconegudes, i apilar diners i miSeria i nafres sentimentals.
Evidentment, el post es aquell
lloc, de la ciutat que respira un
cert internacionalisme, i un
afany de comerç i de pirateria.
Tota la Huila i tot l'esforç que
es ven en les pedres i en les
gentades de la gran ciutat s'explica perfectament en el port.
Ele ports venen a ¿suar els ¡irvis i les entranyes que manen
aquests grans cossos urbans
quo tenen la malaltia de créixer
i complicar-se cada vegada mes.
Una olutat soase port o sonso
un gran riu que la renti de cap
a cap, em dóna la sensació d'una cosa ofegada, com si no tingues boca per respirar. A la cíatat, encara que un no vulgui
viusilluny de totes les coses dula
eament maturals. El paisatge
ciutadà es fet de peches, de viclre.s i de rnetalls, els arbres 111
són posats amb artifici, el cel
tremola dintre d carcols i quadrícules, Paire is canalitzat. A
mesura que ens belluguern, que
pensem i sentini podriem constatar que aquests :tetes que sera'den lliures, obceixen a unes
guantes !letras impresess a
uns certs prejudicis imposats i
a un caprici d'intima hora que
tothorn s'empassa a ulls tases.
clucs.
SI alguna cosa hi ha a la citie
lal, on les olors á les pudors
siguin mes desveegonyides, on
els esquelets metällics os mastri tt mes al ne, on el dines i
la miseria es clavin unes fuetades mds dures, un tot sigui
sincerar/lefa I fortament artificial, es al port.
.To no sé st ois per un amor a
la sinceritat o si da per aquest
desig passaLger i banal que
m'agafa a estoncs de cerrer
mea i rugir !Muy de la meya

Ut IiI experiencia aeria
No fa gaires dies un aviö del

terma, que m'estimo tant
Part. De vegades un viu eneahat entre támara llibres i qua1 re converses, agafas a la redil% per Ulla empata d'alcohol
o per una mandra tiesta, cansineu Rambla avall, i sortiu al
pote: una mena de vivacitat
semilla que us renta els nirsis,
us adoneu del món exterior, i
fins us seenble que les poesies
de A. O. Bartiabooth o les pro-

francesa procedí •a una experiencia partioularment intereee
sant do navegaetó per radio-goniometria. Es tractava d'anee de

gany sentimental del port.
I ata?) es .passa ni port de
la vostra cada t natal, i a tot

Itakovsley crea que el son °IdeoIdu a Londres sera tres l ablic la
collreboracid entre els òrgans
comercuns cia ltóssia i els ne,
cuidara un itP. 0 0i a i l l
costamen4 polftio angio-rus.

servei tecnic de l'aeronautica

S. Asolee a Tours i desprds do

Tours a S. Assise, utilitzant
corn a únisu . pvint dc refereneia
l'estació radiotelegrXiea.
sora d'ondes de S. Assise, quo
no havia estat advertida i tela
el seu träfec normel. Ele resultats fosen els segiients: A l'anada la rattiogonometria concluí
la -vid a 5 quilòmetres al Sud de
Tones, amb un error del 2 per
cent sobre la distencia recorreguda ; a la tornada el concluí regularment per damunt de l'estació de S. Assise.
VAGA FERROVIARIA
• • A SERBIA
Belgrad, 4.—I 15 cstat declarada la
vaga de ferroviario, no M'emitid, pea les líales fèrries de l'Est.d ni
a les comunicacions internacionals,
les quals m'intitulen tenint assegurat
el servei.—Haras.

La situació a Europa
Davant l'amenaça británica
de publioar los notes cc:Inficione:dala oamtlades entro França,
Etélglaa I Anglaterra, ele Govern a francés 1 belga s'han
apreeeat a parar el cap començant la publIcaold de los que
elles trameteren lar. OaldwIn.
Les dues notes reflecteixen la
mateixa opini6, però la francesa
premisa nata I acaba dient que
considera quo el total de les
oblIg aolons alomanyos as Igual
al deis deutes Interallats, 1 que
França obrar ä contra Alemanya
en la mesura que els seus allats
°mentora aotean contra ella 'por
cobrar ola deutea francesos

sea de Paul Morand són alguna cosa 0°,1st:t'AM., us ve l'en-

els ports del món, Tant si 8011
liamberg com si son a Amsterdam, cota si son a Marsella,
com si sou a Näpols; canvia la
color de lu mar i la gracia del
paró la fisiologia del) port
scrapro es la mateixa.
Si voleu cercar el remei per a
acinesia malaltia del pon beu
port es
d'aliar a la platja;
moviment desesperat, fa platja
es indiferent ropós. El port es
un desig Indtill de córrer espais, amb la seguretat de no
conèixer altea cosa que aquosta
epidermlca capa blava, tan be-.
tilugadissa 1 tan traidora quo
en-Mollea el nostre planeta ter-

renel, ainb la seguretal de no
veure alisa eassa que uns l'Omes que 80 LIS assemblen i que
pataleen veis Enaleixos vi-cis i
'q uiten al cap i tI la ti per les
coses elomentale que Huila('
iota els homettot

La platja es renuneiament a
allunyar-so massa, es una nillia
J'esencia davant de les grans
Mutats artificials, de una rosigneeió delicada davant de tres
els misteris da l'espai, eis un
sililet laavös que guaita les estrelles, ajagut en un - raleó de
gleva inclinada, i convenent,
que encara que descobrfs tus
els secreta de la tersa, al •lä dan
lit ha infinits secrets i motes
ineoneguts 1 ciutat imaginiss
ríes, que l'home pel seu propi
essfore no .podrä descobrir
- En emplees poblets que han
crescut a la vora d'una platja,
1 que tenen un moill petit por
satisfer ti p s neceseitats do les
barques pescadores, aquella
malaltta sentimental del port

se us va curant, de mica en mi-'
ea.
En aquesle pohlets de maria
na .les COS0s vives i naLurals
respiren amb Iota calma; cap
mur de pedra inhumana, us
pa la doleos de: les muntanyes,
que es van combinant en 'unes
distäncies peefeetesai es passen
el eoilor verdes i el color mora-,
denc les unes a les altres. Aqut'
les cases cenen aquelles
tres irregulars i .aquelles
reta dcsiguals i aquellas portes
inclinades, com si es gronxes -.í
e31/1 tambéauna relea amb el rita
me acomphssat de les barques.
i els bota de vela triangular
amb el seu prestigi milenari,
amb aquesta gràcia que lohnen
de •cos vivent on no hi sobra
res i on no hi manca res,, oa
cada aparell té la seva 'unció
determinada, i on el conjunt de
fusta i tela sembla que canti
que respira es poi dir que sön
tot l'ornament de Paigua i tot
l'ornament del poble.
En el port esquifit, llarg i
d'una vintena de passes no hi
veureu cap monument meiätlie
que us entristeix, la mirada;
solament quatre cordes i quatre
fustes, i una enorme soca d'o,
livera, tota -llepada per la ,mar
que serveix per afermar-hi algun bot massa disco'. Aquí no
hi ha gritas ambicions, algun
vell que des tenl a n va estar a
les Ameriques, se les ha cerastes apelassant l'ormeig. Ea
pesca, que es el pa de cada dia,
i quan manea el paix, o ts1 tempses contrari, encarta queden qua¡re feixes, un trosset d'horta i
la vinya propera. I el quo no
pugui arrapar, si m ds no,

li queden tres cartes pansidesa
un gol dot canya, una caneoncta xiiruga, o Si voleu la eadira
de les meditacions i lee disputes, inclinada contra la paret
blanca i encarada amb la sala•
bror.
Quan fa aquestes nits sense
Huna, i els pescadora van a
l'encesa, si us ajaicu a la Watja solitaria, i veieu ella Ilumets
de la mar i eas llumets del euch,
sentireu mes que mai aquest
enels, aquesta resignada indiferencia de la platja. Aleshores
us adoneu do la vostra prepla
vanital, i dci la vabitat d'aquells
que us vénen a embates anda ea
so y a corbata d o "Begent's
Streel", el seu anell de Calcuta
i les sa y os Idees de la tiniversilat de Margburg.
Davant d'aquesta calma,
quest cel estrellat i de la

vida
dura i elemental dels marinare,
Col es fa fonedis com aquell
serreillet d'escuma. VoldrIeu,
pera, donar una estructura al
vostre pensament, i un sentit
a les coses que us volten, t no

saben han b6 si el vostre aspenitva seguint les rutes de Lao-..
'raen l'inmortal, o si s'acosta
les ferrado espailaneades d'ea
quest, peseador que acaba de
partir un cove de poix de tots
coloro. , furnant la seca pipa la-,
mentable, i ene td uns ConcepLes molt rudimentario sobre la
Divinitat i sobre l'anima buena-c
na.
Josep atarla de Segarra

Converees fil ológiq u es
VIII. Harem parlat aquest dics de
les ferin= errònies que resulten de

donar a certes velas un radical en -gu
en don del radical pur (creguent, ca
lloc de (-relea!) o viceversa (creies, era
luce de creguis). En el verb peltre,
auhlogament, no es rar de trohar
9 rut, veyés, en /loe de e:ciase, velis,
al centrad, en el preseas de subjuntiu,
veietn, vejen, un Ilec de vegem, tiegem
Altres formes erren-tics freqüents sott
formes amh se en !loe de c co g (en
quä sc respon a tic o C capanyols);
per exernple, -eomplasc en lloc de colnNac. ; complascut, aparescut en lloc
con:plagia, aparegut.
Atine sdn futurs erd etc Roe de r.é,
cinn peenzeteré, traineterf, Perdere, etc,
en lloc de permetré, trainetr, perdrii

etcétera.

A:tres Eón dogales a un canvi de
conjugaciú en certs verbs sota la influencia dels verbs espanyols corresponents; aixi combotins, ouoithu, itsrorrinN
COUCCUM, Perdbitlt, o combatiré, °tutti.
re, incorriri, concebiré', percibir/, ea
!loe de combafent, meten', incorron,
concebene, perceben, tornbatez ; , ornaré.,
incorecré, coneebri, percebri; ocorreix,
concebrix, en Hoz de o corre,
orna, ronco; cemitit en !lec de reent1/4.
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FINA
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COTITZACIONS
BORSI MATI

SORS! N1T

.,b AL; Bata l'ano
NOrd.
1/855
60/5
' Alteant
. E£133
63'30
Falg ilerea7 .
$3'
6152
83
. ea.
.
.
asa'50
215'52
Platea. • • . •
4915 43'
4351

MORSA TARDA
Nord.
Alacant.
.
Colonial. .
Ceeeres variable
fi. Metrela. .
F. C. Me:re.
Felgueres. .
.4mb/e:mi:bus .
Hl/pinos . .

vaa

metes
Notes .

Com. 2 Mel Prop.

Tatertars .
Amdroltzable 4 0/0

De 1 11 al Da de julio' prappassat
armaste Companyia ha tingat un aug/wat a la seca recaptaciú de 4S7,240'33
pessetes comparada amb la de les mateixes dates de l'any 1922.
De I'l de gezer al 20 da juliol proppassat porta un .total d'augment
5.=,247'24 pessetes comparada amb
les mateixes dates de Fans- 1322.

Mercats
INFOInf eXIO DE LA CASA
j. ESPINAS
.A.dobs

Superfosfat d'on 18/20 lela fosfasic i 1/2 ‚inne, a 15.
Superfosfat de cala 18/20 pea 100
Pela fosfarie aislable, e 12'50.
Idean Idena 16/18 par 100 hala fasIfdrie soluble, a 12.
Idem idean- 13/15 per 100 heid fasferie soluble, a 9'50.
Sufat d'amerdae 20/ 21 per 100
time, a
Nitre.' de sosa 15/18 per 100 hace,
a 43'50.
Sulfat de potassa 80/02 per 100,
equivaleut a 49/50 per 100 pataasa
pura, a 33.
Claiur de patasca 80/85 per 1 (5),
aquivaleut a 50/51 per 100 potassa pura, a 31.
Matèria cr g äni ce cas-ala natural
10/11 per 100 hacia i 2/3 beta fosfe,rie, a 40.
Nitragina u Sant Jordi" 5/10 par
100 hzoe, a 33.
Producte fosfatat "Sant Jordi'', a 60.
Sofres

Solee "Sant Jordi", 98/100 per 100
el sane de 40 quilos, a 1250.
Safre "Sane Jordi" "Extra Fi"
98/100, els ase de 40 quilos, a 14.
Sofae precipitat (gris), al sea de 40
quilos, a 7.
Sobre sublimat (flor), el tea de 30
quilco, a 17.
Sobre tarrds, els 100 quilos, a 27.
S'afta canta els 100 quilo, a 43.

Neun.

Nos: Costa Brava
PALAMOS. (Tocant a la patia)
Raó « Raurich, 11, pral.
La chorrera llista de les quantitats
subscritas a la Cambra de Gomera i
Navegada de Barcelona, destinada a
premiar ele serveis prestats Per aquella
elements que, sense tenir-hi oblignei6
pel sea °fiel ban centribuit a record::

eseonsbraries durant la paseada vaga

de transports useendeis a . 14.0013 pesse-

tes i el total a 20,470. Aquesta
cripel6 Ita quedar ja ramada.

J. MIRÓ 1

. Forment, a 21 fdem ídem.
alvada, a 37 els 100 quilos.
edi, a 34 ídem.

Mercat regulador d'Inca

TIE&P A Tl

Contrattsta d'Obres
asabenta als seus clients
i amics trasilaídat
novament les sop es ofieines al carrer de Pedal, 1.
• 'folefort 3880 A.

Isabel,
,,"
.
,, unses
,,patttes.
,,,,trencee..
,,
mures.
,,
, , dellars.

Portugal.
Su tela
suisaa
argentina

Noev
vYork
Eetembre
Pelambre
/dure.
Mata.

Setembre
Desembre
Mare..
Maig
Julio/

pm/ya * celebrara asad:tablea general extraordindria al teatro Non a l'hora d'acabar els espectacles el .dia. 7 . del que
per tractar de /es bases de traban
altres asan:u/Mes.
sera

CORD/LLERA

Vi h'arat, 375 anip. Lira
Cellers ARNO & MADISTANY

• Dimarts pineal, dia 7, a les amit
an 01, co farla la p leite oficial al
cera-el de banys de ruar per a escolars
d'aqueata eiutat. A les vall del matl
en Feementatt dio Id hazlrh automabils
al vastibul de la Casa do la Chateo per
conduir a la platja eis que ho deslíala.
em vera.,

CAMIUNS OMNIBUS

ihsvano-Suissa
1'5-20 30-40 i 40-50 HP.
per a lliurament immediat

Vallet
Passei

En els casos de NEURASTENIA. ANEMIA, DEBILITAT GENERAL 1 CONVALESOENOIES
no oblideu el

Cof:11 S. en C.
gt de Gràcia, 20

a es aikessetes.
Mongetes blatigers, a 102
L'habilitat da les classes passives del
Farola, a 93.
uacioual d'aquesta provincia
Carrales novas, a 1650.
pagar à al local da (estalsa els havers
Figuea per a desafiada, a 27'50.
•
earrasponents al mes de juliol prop- n
Idean ideas cantina, a 4 30 pessetes passat, els db:s 6 i 7 del que seat, de
la calza de 10 quilos.
dos (azada de quitra a les set de la
Idem idean bordissote, a 7 ídem Plena. tarda.
Odi, a 29 pessetes.
Eis dice -.JE:alienta ale csmentuts fiuS
Girada, a 28.
el dia 21) inclusiu isenues pagarla de
Cigrons, a 50
. cinc a aet de la tarda.
Moresc, a 33.
ealearr...nesuffleder.swearese...CeseerfaSelefteerteSeakes
Tot els 100 quilo...
Espuraos BAQUES
I
Abarcoa, a 19 pessetea eatiota.
LI PI ita e xatupares ratala
Pares, de 33 a 33 la rena.
Cit./481210LO Da FOPITRUBI
16123:fflan.Warareaar,~116.01.~2.1.1»
Safrii, a 3'S5 romea.
RECLAM: Xt.., s o ext res Sibei
ria u pe,ssites ti, 12 i
mantega 513 poro, pura. Siberia
Mercal de bis
pessetes 381ti ¡laus') de quito.
Prems per grau i beetelitre i merca- VicÏa i hitas, Rambla Sant Jo'deria posada al callar del colillas-. fu- se-p, ti td , tel. 1243 A.
formaaib facilitada per l'Associacid, de
Magatzerniat aa Export idora de Villa
de Barcadena:
Penedés Llene, a 150 pasaatea
Beca negra, a 1'40.
Pl', ca Real, 15 .
Camp de Tarragona blanca a 175.
Anides do vlatge
Idem ídem negra, a 150.
Medallas I Copes per
tic
Barberia
Llana,
a
1'40.
Conca
Esporte
Ideal ideas negre, a 125.
Priorat negra, a 1'75.
Durant el passat tuca de juliol
Vilanova i Geltrü negra, a 140.
Calas de Peueiona per a la Valiosa i
igualado negre, a 1'30.
Estalvis ha rebut per imposielons la
Martorell blanc, a 1'73
quantitat de.14.943,817 pessetes 1 be
Manta blanc, a 1' 35.
ira,,at per' rala:carea d'eatalvi, termes
Alacant negra, e 2.
mensuals da pensia i capitále-diterits
Mistel,. blanca, a 2 50
reaervats, 13.834,595 pessetes, bavent
Idem negra, a 240.
obert ,2,328 Illbretea novas, De les lea'
MOSeetell, a 3'60,
Auletila,

rastells !Segura

Segon telegrapm.
. . .

New

Orleans

Tanca d'agost Tanta anterior
Obertura.. . . .
Segon telegrama. .
T anca.. . . .

A
0E LLOTJA

FOSFANDL V1AN

VANOS Ferran, 14. Casa
CMEIRELLES CLAPES

40 a 41

Izas

10 ,,20
45 1/2 '' 19

Arrea

?Tema (muda), de

Trencat. .

Xtpre, de.
Ne g ra VInaroe nova, de
Negra Castellú nova,
Negra Matarera unen, ae.
Negra t rota vetta, de.
Negra Eivtssa aova, ee

„
manorea aova. . . .
, de
Ola- cus en rals 42 lee. sense sac damr.
na

.

t 10 115
"
63 " 84
64" 65
" 61
49 ,'50

. • . ••

Mongetaa
.....
caatena, de. „ .
Mallorca, de ... ...
. .

Pret. le.
Estraugeres, de. ;

-; ;

52 " .53
21 " 25

mrals primera, de
Alrals segona, de.
Palla Ilargueta, de
Palla curta. de
Faltad'advera, de
Trepacena. de,
(Preus en paseares 40 lo. damunt carro
Polpa remolatx3 . de
Tarta, e coco, de
g alana 11Mosa, de. . ,

•
, ,
creas per 505 ae. una zar, d/3
a/U131a
carro

CASA AMOBLADA

Fa s rolas.
a Santa Coloma
Detalfs: Portal Non, 46, se- 1
don, prImera
ihMakalla=0221[1.10.21.

En la fe-vta majen- que Oruulraner
celebra el rl poble do Papiol. a
la ale bi prende pert l'Esbart de Dansair e s del G ral Yacional'sta de la
Ear e e,:onels, amb un e-veo:lit rapen-mi

de balbts populars de
tria.

loo

la

noatra PU-

LIENIXOS

Da' i j a estampada
preciosa classí:
• MAGATZEMS UETLENI
Carme, .8 I Xuo.ä, 1 i 3
de

Saldo al sea: favar de 132.980.345 pea.- •
actea, distribuidas per provincias en la
aceaüent forma: provincia de Baredia
al, 120.822,810 . pesar:tau; O ro ‘incia de
Girona, 17.378,734; Provincia de Lleyda, 15.153,667; provincia de Tarra(ona, 0.278,002, 1 preví/Ida ale Ea.
lears, 314,673 pessetes.

Hotel Rigat-tampreilen
d111111l0.0101011/1MMAIMMOM111114M1
III
te
II
si OV , ERL AND re
N
L'auto.mábil mundial
N
NI
Agència grito- cal Per a
R
a: Ga'ialaya, Ara ge i B . le ars
Ei
Garla, 98-zoo
gi
a
BARCELONA
El

ele grano casMos i cerdea de Barce-

lona, a fi d'estaartuir la tornpeténeia que els afebleix considerablement.
Despréa de fer diferents consideracions sobre la ille.galitat d'aquesta
competncia que no pateix cap :Min. :soda a Barcelona i d'una balplaadelliailearaciú, e'acorda per urraurnilat:
Primer: fea prevaléisca mitjançant
la Premsa. la seva ra6; segon fer
una visita al gen-enlaciar civil a a l'alcalde de .Barcelona per tal acte eis
aleada Ialut necessari per la defensa

industrial que mecassiten: terca .: feogestions proa dela directora deis esmentats cerdas parqué depoain la sea-a actitud de . conmetidcia. i quart:
si iracAsessin totes aquestes gestiona
previas, convocar una reunid espacial.

Elltafd 113 eS1 fi Mili I

jullol'il Calan. de Peia
staas • per a la Vellesa i Estalvis te20,432
illbratea, amb
nla vigeuis .

El dia 31

LA
El
10

I%
Z
11132BiliNMENII0110111313111INICKI7

CliQUES Lt.' Varia "Fonquernie".
Ahir, a primeres horca del matí, fou
trabar, a lea immediacions del Pa'au
Rdal en construcci6, cl cadäver del
gudrdia oirbà M'oread Rabassa, el
qual •saicidat per causes que
s'ignoren.

Aparells fotogräfics

garantitzats 1 eooninVos els
trobareu a la Casa Cuyas: Portal de l'Angel, 11.

Statt reunit en assemble,a els metalbrea de l'associació d'Hotelers per tal
.d'interessar-se en la aampanya
alada per aquesta Assoeiació contra

•••Sett

3 1 ali
a...31
32
-7 '-28
all " 11
25 " Si

1/2 ¡7
51/2 "‘
4 1/2 "1

tat a 28
27 " 98
" ZG

•
M. 9. A.
37 do blaEtit; e3de
c'ö turina: 1 de citada.
.'
Enramo GEL NORD
a. da blat; 13 de tarima
•n•n••n•••

Fostals' a l'ayes

a 50 Cellii1P.S rnetre

.

SO

YAGÜNS LUDA •

125 • 123
/07 " 108
ins; qra.
ea a 61

D'aroma exquis ida : café LA
taiteallagalMenalawarwn.l.P.M11.fflenallaleafflinale

70
cii tt

GUIF5
,,3 8

t'esportee d'arete

de • 31'5'0 " 32
31 " 3350
91oresc Plata neo,. Ce ...
. .
Morase Plata ven,
30'2e " 30-50
circa Extremadura talaran.
se" " 20
. . . ......
Ordi Piata.
37 38
veda Extremadura, de.. , . . . . 2/3 ""•:30
Civana roja, de. . . ..... .

ne ".;;,

Mili15 •

Farina. cle
Caladre f,(farinasses). de. .. ...
Eseatllat, de.
. • • • •; • •
.....

AGENT DE CANVI 1 BonsA
Playa de Sta Anna, 13, 2on. 2.
• CERAS
Apart-ab n. 3f.' 3 : Teléfon 3522 A
.; merece cica

110 a 1/1
103 "
102 "
32 63

carro 511111.)

Nansa:, de. ...
Ball-Itaca O. da

13
20

Varona

Sane, rle. .
.. .
44 1/2 a ati l imanes arru g a.ts als-as-nuten 4 ...... . de
Blanca arrugats airarnan, s 4a/se, de
Z9 a 40
Manes arrugats airainstes 52/54, de
talanes arrugats alrarnates 50/60,
/llanas arrugats alfarnates 6J/C5, d
41 "
Peluca, de. „ . . , . . . .
,,46
Llentle.s, de. .
".
..
..
46 a 47
Guies:, ae.. . . .....
sg ,,40
45"
,, Ci
(Prekl3 en pessetes 100 lis. aran Sao da
rana, carro aqul.))
63

•

Bomba, de. .
Especial, de.
Selecta, de

Segonet. de.
£006, do. . . .
.......
(Preu en rala quartera de 70 Etre5 cencarro
arp/.1.)
se sac damant

Pu Bita' Creus

"-301/2 1,

DESPULES

/remero 3, de
Número 4, de
f• egones. de. . .
.......
Terceres, de
Quartes, de.
(Preus en pessetes atte de 80 kg. danatmi
carro aqui.)

Ming

Tanca anterior'. .
'Obertura.. . .

.

MEFCAT

AIGUA IMPERIAL

Marr,

• ••• •

CIvatla Plata, de
Faves Mallos-ea, ele
Faves Valhnela, de.
47 a 19
l'aves Llubregat, de. . . .
Fas-ea Extrm.
Se "
r
la ri%aasa,
na
ri de
de.
ancialuata novas, de
Posicions han correspost a P0fiai na CeTu
Faves estrangeres, de.
30 " SO
Central de Barcelona 8.814.225 "ifesse- Virseinjelt9e,
Favons rIns disponibles, de
25 " 36
ns
Faso
fina noma de
tes i a les sueursala 6.099,592 pesse
Caceas Mame, de
(s-reus ea ¡casetes 100 ks. amase sao
tes.
Favons estranger,
.
Canallas vagó origen.)
Besaes Segura. de.
Besses anda:Os:a, aoves 'cte
Por a carnero 1 Idiomas, Tefiesses estrangeres, de. •
RIMES
Sesees ventea.
.
e•
qul-meca, etc., estedieu, senuor
Eicaiola
Andalusla,
de.
o senyorata, a ¡'ACADEMIA Força,
Esealela Fruta.
73
7a
local, le
COTS, °ar p ar dels Aros, 10. To- Extra
65 1/2a66 1/2 Mili e-, tranger, de
Id., te
63 1/004 1/2 5E11 palo, de
181. 5041 A. La mas Important Corrent
Blanca extra , .astella, do
Erps, de. .
..
64 a 65
Blanca
cerrent
Canalla,
de
.
. . •
1/2 Taus,
d'ESpanya.
G3 "
Batas, de.
. • • • •
...
42 " 43
(Praxis en peisetes rae de 100 kg. da.
mana carro squl.)
(proa en pessetes 100 as. amb ese
s untura carro aqui.)

Vi negra, 075 amp. litro
Cellers AFINO
& MARISTANY
•

Sindleat d'Artistas teatrals d'U:-

'Isalea.. •

d'Agost 1923

"gire.
re.
Gecer

Tanca d'agost

ÓAFES
Nave York

. Octu.

<ata
'Panca anterior .
Obertura.. . . .
Segen telegrama. .

SUCRES

Braql.
Grecia
Noruega.
Dinamarca,
Berilo
Vlena.
Praga

mONT ANA

VANOS CARDOS
rzirtaferrissa, 10

Mercal de Ylä
Que, a 3'23 peasetes dotzeua. •
Gallinas, de 16 a 23 parell.
Pollastres, de 13 a 20 idem.
Conills, de 8 a 12 Ideal.
Xeixa, a 23'50 quartera de 55 aal.
Nadrissos, de 65 a 200 un.
Mantellons, de 40 a 55 un.

Londres,
BelgIca
Espanya.
Holanda.
Italia. - .
Nova York.

COTONS

MERCAT
Cotitzacions del

MonedeS
,, ,,er Alfons.

Gaseta locall
diumenge XI daspraa
Santa
de Pentecosta, N'ostra Da de te3

DE 1923

CARVI DE L'OR

ROMA DE PARIS

CORSA DE MADRID

Franca

.9,mIssos . . .
Belgues. . . . .
Linee . . .
1.rtures. . . . •
Delars. . . . .
Mares

E

CO

DIA 4 D'AGOST

Arnertnzable 5 0/0
Estertor 4 0/0.
taue d'Esa:raya .
Corones
Baue Esp. de Crimlit
Baste Esa. Rio Plata
1[•••••1=1,1[1eliaat.
srsoaracre Tabaco. .
Sucres prer.
LiSIX Tone
aucres ord. .
BORSA DE LONDRES -.. CÒtllmieo
Nords
Montevideo
8975 Alacants a .
CeduleS argentines
..
Nlle
3700 Francs.
Exterior
.
Maces,
Benin
5.350,000
/905
Franela
Copenhague
3
20
2
Nova York
45712
Yokohama
2168
ESpanya
1241
Patalea
2588
Vald
Sulasa
1
1622
2.8705
Noruega
Holanda
. 105 50
Italia
' 1714
Sueeia
200
Portugal
.1012
Argentina

Ingresos de la Camariyla dele Facarfis del liard d'Espuria

(Mallorca)

DIVISES ESTRANGERES
Tan,:

•

DEL

MItlrnengfel, 5 d'agost e

VULCAN 1 1

2

WAT

assageu-la i l'adoptareu

Rambla Flors 26 1 be:1ga

Valéacia, núm. Iza, degut a tarar ex- Bembo celebra amb el fi de donar laplotat .un dipòsit de benzina. Acudires robes 1 caiaat als . infanta nasculs
els bornbars del quarteret central, a les aquest any 'en nombre de )() a
Huna
oedrea de l'oficial senyor Sabadell, i mares, els quals reben l'asaistència médominaren
foc en breas- momento. dica i farmacéutica pertanyents tots al
Les pérduea foren de ca
importan- districte
po
de la Barceloneta. A Feo:sama
cia_
procedirà a la imposició de braña%
I LLUR3 ACCESORIS
remesa de senyeres a els sis primera
grupa d'infanta inscrita a la fundaciä
Reis Max-Bembo. • •
BANiERESir
Preui
Actualment, l'obra fundat Forfee
t-WAS051,
LttitTS CATAIANES. 0113
RecluitD
infantil sota la direcció del mestre En
1
WATERS
Josep Aliar; l'Esbart Infantil de DanAlOGLES, ,30.33 TAPISSOS
Liifili-A9:ES decoraoin, pro- 1 saires i l'Esbart de Pet:Is Cantaires,
3IbETS
dirigit per la senyoreta Maria
jactes per emlr.onts artistas
Al dispensad que sosté l'Obra da
DUTXES
Max-Bembo reben assistència médica
Al); ÈTES
Di ha Lagna una biralla als tallers i farmacéutica totes les nenas i neta>
da "Ea Ifaririma" entre Honorat Mainscrita, funcionant la ' Clinica de parts
nea i un tal .;l'orrriella.
i ma:alties de la dona, a arrea del
'El primer resulth anab una contusa)
doctor Pérez Rosales i les senyorete3
el
Terruella
fugi.
Fespatlla der-tui
Puj a Suñol i Jordan.
---Präximatnent s'inamturard el teatre
ERIC CARDONA
,191373ESZEINDMIEIMEZIMPEI3e3 d'infanta.
. •
Verg er a ne
N

CAMERES
fi. ANY

hiedes "Layataaes1

Coink Àdsaltomiì043

QVERI, AND

gI
$3

L'autornóbil mundial
Agencia general per a

3
$3
e/

ier a cines de familia

no In ha corre la Casa Cuyas:
Portal do l'Angel, 11.

Gata : uuya, Aragó i Ba ears 3
111
Claris, 98-zoo
je
BARCELONA

11.3n1•11131ne.

. el

e

tiniEtillit11111311111111131111111111111131711113

ES GRATIFICARA ESPLIENDIDAIVIENT la persona que indiqui on es troba la senyora •RoLlobet, de • 66 anys, estatura
baixa, cabell gris, vestida modestament blau ratllat blanG a
quadros, se li nota incoherència en el 1 parlar. Des del 28 de
juny passat falta del seu domiciii, carrer SaI p S. 7, quart,
segona; en cas d'urgénpia telefoliar al número .5.36 A.
MaNteirmalsprfina,.......Lelineate.e.1.=

CAMISERIA
SANS
huella, 32
Gran assortil en carbates
'Va morir a l'Hospital de la Santa
Creta Rama) Morera, el anal fa dos
dies va losar ferit al Par die', a cops
cIa ganivet, per Daniel Salvador, com
j a arena donar coi:apta •

Sangra Telp.1,Z7. 511a. Banyeras
A les nou

matí ea declara un

azima tintoreria del carrer dc

4_4

Lavabo anglas
arnb pedestal, aixeta, "étagére" i r
biselbt,

.11 número d'aquesta setnaana publi-

16o pessetes

per tito] "Aura", del conegut escrip-

HCOMA t!ElliMAN3

La Novel.la d'Asa. una iuteressan1 ca
tíssima novella romhntica que porta

tor Vade Via, amb illustracions de Toni.

Passeig Je
Sant Joae, 44 I

e

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
Cada dia te dansant de 5 a 2/4
de 8, i dinar a l'americana, de
U a tí.

El Goearnzalor civil ha. Mural a "a
Junta de • Proteccié a la. infär.aa rimaport del seu sou d'ençä que colina e/

BARCELONA

si tenia mai da
coll useu
'

FARING1
(9

:sic, tqsslu mes.
Prenet. pastillas 11.
' TRE, RALS CAPSA

AVIS
als aficionats a la fotografía. Revelat platines
petlie,ules. edpies,
cions, positius, en eristall,
etcétera.
T r mti) a 1 I inanilleral?le.
Tots cIS enríntrecs es remeten a les CINC ROBES,
Casa Casellas, Barcelona,
carral, Santa Anna, 4, tocast
t. In 11,3111bla.

-carraca
La Junta. en nona deis sena palias
Ahir a la tarda el tren exprés dc
França al seu pas poi. carrer de Soler protegit_ agracia molt Valtruisme del
i Rovirosa aixafà una déni, que no sen generós president i bemafaatce.
ceerinseelneSSWeSezneenee
pagué identificar-5c per baver quadat
destroaada.
Metgesa tocòloga. Enferme:.:
sA
diligéneies de
El jutiat pratica
l, ealunti,i:edd e. m :mi I:, ea:,
nsiztild:ws : t ons. E
..regematnizer :trzdalo te
consuetud.

Doctora

IQ

e

El millo! obsteill.eer 3 In lotes

LYnA:145:.
eN,
,Ar A
ePT
:i iitddec 4
6 1:H11 OPORTIENITRT
Xae:r
ic han poaat a lu venda un lot de dosc
Esm
Lio Artes'r itz
ny dc
u un de pura llana estant per U ser/ yora i ton ultra. per a seor,
a llana, de grata resultat, al pral , excepcional de
.
SI
Al dispensar-, municipal de la Uni- u
27'50 PESSETES LOT
versitat hagué d'ésser auxiliat Miquel II
Peralta López, d'ofici manobra, per u Aquest aacrifiei que cus imposem ea pea afavorir el públic, 1 e9Pe'
diverses contusions rebudes de pron6s-. a
rem que aquest l'aprofitard.
tic reservat, a conseqiiènela de renfon- II
LOTS
DIARIS,
UN A CADA COMPRADOR, NORES PO
100
o
sament d'unes cases en reparació.
Al
poos DIES

ás aparelt fotogräflo de la
Casa Cuyas: Portal de ¡'Angel,
número 11.

:;

IIIOLTS
SI
al En els altres articles eoncedim un za per o/o de rebalsa
Vendes exclusivament a la menuda
01
V
GRANV1A LAYETANAJ.
II
PLAÇA
DE
L'ANGEL,
1
lloc lb "Fasta de
Aquest mas
„............
ha Maternitat" pite rObra de
i litemanialtizipumernaganmelaremanuntelmergo
-- - -. ---

JOYES VILA NOV A UNi0,6

paeja,eaetee,

ea (tapa. aea

D'ESPORTS
ATLETISIVIE

f!sgraß CariiKallais d'un'
queat tontada la inscripola per
Campleuats genentee d'atletisme

ve se celebraran avui, a les guaro de
ja tarda, al camp pe z:a del Y. C. Barcelona.
Per acord amb el reglament rolewat pudran arenare pan als Camplonato de Catalunya de 1920 els de Barcelona 1922, els finalistes de la proa/de de Barcelona 1923 i els atletas
de Tarragona, Lleyda i Girona lee
eaarques dale camas arribin ale plas ta s exIgits per :a Federada Noniotal per als Gampionats d'Espanya.
La Insta d'inscrita as la segilent per
a cada una de les provee que s'inda
euen: els mi:meros indicats al costea
de determínate atletes indaprien: (1)
amplie de Catilun,va 1930; (2), carapie Barcelona 1922; (3), atleta foreste:
El Consell Federal es proposa que
la diaposicia 1 maroatge del canal correspongui a la gran importancia d'aqaests campionats, per la qual cosa ha
encarregat el corresponent estudi a
up

conegut arqultecte i esportsman.

Les carreres de 100, 200, 400 I renepe es corlaran totes per esta-eres
individuas.
La pista centaal sera de 200 metres

emetament.

Per ale llanearamata as disposarà
d'en affiaago que permetrit ala espeatadors s:ber la distancia obtinguda en
ella. Al mateix temps seran indicats
per banderes nacionals i catalanes els
recorda respectius.

El Conseli ha oficiat a tetes les cantata que tenme represe/la:ció en
apesta Campionats, ordenant
cetona compareixenca de teta els selecreanats, al =tela temps el Camita
Comarcal de Sabadell vetllarà perque
tap atleta inscrit prengul part a les
goves de consolada que el m lu
celebraran a la industriosa clutat del
Valles.
No es permetre l'entrada a cap atabla/a q ue no vagl preven de la conresponsa/ contrasenya, alee eom ala ate
ates la presencia dele camas no eigui
necessiaria, al qual efecte s'establirb un
carda de vigilancia.
Es ('esperar que l'esfera de lea nostres Federacions sigui recompensat per
la presencia de tots els boas esponja-

Si vols assabentar-te

de les principals
manifest:ciuns de la.
"Ña `a' ió

Atlettme
Futbol
i nitres esports, durant la san-Juno
liege x dzo-.11

1,11 rililLICITIT
L'única revista espora

uva en 'lengua catalana!
tea al camp del Barcelona, contribuía
¿ 'aguaste manera a la farmacia d'un
feas amb el anal poder traslladar l'e<ra e de Catalunya als campionats
('Espanya.
Iraportants entitats esportives i bon
nombre de personalitats s'han fet cía-rec ca nota% per al certamen.
Lo Confederacie Esportiva de Cata:huya ha estat invinda ofielaimealt,
acceptant la invitante.
Llista dels participante ale campica

nata:

100 teetres.--Casas R. 1-2, Badia,
Sevreaela Casas J., Sabata, Recasens
3, Cebrian.
200 merres.—Casas 11. 1-2, Cebrian,
Lasca, Serrada-la Llorona 3:a Beco'
Boas, 3.
400 metres.—Pa,gee 1, 'Garata. Baclices, aletea 3, Dasca, Baldes, Forcedall.
230 metres.—Magallon 1, Palma 2,
Cuadevall, Carlos, Baldes, Elias, Alfonso, Porcadell, S.
1,500 inetrea—Pone 1, Miguel 2, VIarad,
.rlos, Mied.
5,000 metres.—Pons 1, Palme 2, aleta, Vivea Alaban, Ramos.
5 ,000 metres meras. — Meldndez 1,
Eiolee, Gibert, Urrutia, Sirvent, Riba,
Paiell, 3.
Trae. — Pleite: 1 . 2, Zeln 3 ,Lenchs,

Llore %orna.
alerten. — Garcia Tuaon 1, Fin 3,
aig ä, Leuchs, Badias, Fama, Monta'
Set,

Pes. — Plotter 1, Laffite 2, Algä,
Nia 3, Leudes, Llora Casas 'I
: Foral'
Jaralina.—Fleitera 1, Nia -3,
.Algé,
. 11a01, Calco, Liort, Bru 3, Montaner.
Perla. -- Faenen 1-2, Batlle, Llort,

Celee.

110 entres ralles.—NIn 3, Monta:las 2, V intra, Desea.
. e ‘thara --Fleiter 1, Laffite 2, Ter"a VGit, •oilte, 011vella 3,
a ll, aegaaa. — Fleiter 1, lea ffite 2,
s'Iwella 3, Recasens 3, Llort, Casas B.,
ea
musa Cases J., Poreaden 3.,

Telele. Ala-a-Pleitee 1, Laffite 2,
Olivella 3, Recasens 3, Vintra, Boza
Casas
Relleus.,-4 per 100 1 a per 400 metres. Espanyol, C. N. Barceloua, Euro p a i F. C. Barcelona.
Heu's ací el quadro aeniar *as tasultata atlètics obtingut per catalana:
60 metres: C. bajaren, del F. C.
Barcelona, en y s ,
roo metres: R. Casas, del F.- C. Barcelona, en it s, 2-5.
zoo metros: Gallofr(, del C. N. Bareeicata, en 23 2. 3-5.
400 mares: L Coll, del C. N. Barcelona, en 55
800 metres: R. Calvet, del C. N.
Barcelona, ert a in. 9s: 2 - 5.
1.500 metres: Pons, del C. N. Barcelona, C0 4 in. 22 S.
3.000 metres: R Calvet, del C. N.
Barcelona, en 9 in. 16 s.
3.000 metres: T. Pons, del C. N.
Barcelona, en 16 'in. 53 2.
II0 valles: J. Mamadas, del R. C.
Espanyol, en 17 11. 2-5.
Salta d'altura: Termo, del C. 1).
Europa, t m. 65 c.
Salt de longitud: R. Casas, del F.'
C. Barcelona, 6 na. /6 c.
Triple salt: C. Pujaron, del F. C.
Barcelona, it tra 93 c.
Salt de perxa: Granados, del C. N.
Barcelona, 2 tOt. 90
Llançament de pes: J. NM, del Club
Gimnàstic Tarragona, IT- tre 20 C.
Llançament de dice: Llobet, del F.
C. Barcelona, 30 m. 65 C.
Xavalina: J. Nin, del Club G. T.,

45 In 75 c.

Relleus 4 per tOo: R. C. D. Esesnyo' : Dasca, Setradell, Mario, Moatarta', 5t 5. 4-5Relleus 4 per aso,: F. C. Barcelona:
Pajarota Dubois, Domingo, Bover,
2 11. 15 e.
Relieve 4 per 400: F. C. Barcelo-

pa Calvet, Granados, Dubois, Vintre,

3 01. 54 3.
Llancarnent del manid!: Pagas, del
C. N. Barcelona, 22 ni. 350 ce
Manta atletica, 5.000 meres: Me-

léndez, del F. C. Barcelona, en 24 in.

55 s.

NATACIO
ELS C.AMPIONATS DE
CATALUNYA
Con.: ja saben els nestres l'egidors
els Campionats de enfatice de Cata'unya
d'enguany tindraer lloc el diumenge. dia
2 d'agost, i diluns. dia t3 del =teja
mes, a la. ciutat de Sant Feliu de Guí- ,

ALS

bias de la mori del l're111E0111-S8
sien! Harding
tica que soguirU Mr.
too:dgo

VISITA A L'AUTODROM DE
SITGES

La Secció d'esports excursions
dcl Centre Autonorniste del Dependents
tat del Consell directiu de l'autódrom de
del Corriere i de la Indústria ha sollica
Sitges el corresponent pealas per visitar les obres el proper dia 22.
El socis del Centre que &siega/ as-

sistir-hi poden passar per la Secció
d'esports tots els dies feinere, on seas
facilitara totrarena de detalls referents
a la mateixa.
FUTSOL
EL SABADELL BAT EL MARTINENC PER 2 A o
Amb radie de la festa mejor de Sabadell jugaren ahir en aquella ciutat
els dos cercles asma-mata havent resultat gnanyadors el locals, per 2 a o,
despre; d ' Un match interessantíssim i
la infortnació del qual no podem reproduir per manca d'enea Ho deixem
eer a l'edició especial de duna'.

Del Municipi
LA PLACA SANLLEHY
S'ha assenyalat pihr al dia 7
del corrent la celebració de la
subhasta per a la urbanitiacid
de la Plaça Sanllehy.
El tipus de subhasta es el
de 87.45430 pessetes.
L'INSTITUT DE DEMOGRAFIA
See,enns estadística facilitada
a l'Alcaldia per la Direccie de
l'Institut Mun,cipal de Densografia, han estat Limados d'alta en el padre de pobres. durant el ,proppassat mes de julio], per rebre assistencia clei
Cos Medie municipal, 400 families, classificades cona segueixen: barcelonins, 81; de la
resta de na regid, 55; valenciano, 94; murcians, 85; aragoneses, 54; balean, bäticoextnemeny-s, 74; castellä-lleonesos, 24; galeies, 3; asturiami,
2; basca-navaros, 5; estrene
gen,

7

a 1'311101143 311118il, FrallÇa 1 Béleil COMEN
de domines

en el total dis dell(e ifihralfats, i acial contra
ilemaffidu la m g 81111 fila els SUB aliak ackia mira
ella per cubra els d811188 !l'HNOS

Washington, 3. —Ahir va arribar
a .aquesta poblada; el presidera inteta de la república nordamericana,
Mr. Cdolidge.—Havas.
Washington, 4.—El vice-president
Coolidge, que substitueix Mr. Harding a la presidencea, ha arribat ja

a Washington, cclebrant immediatament a la Casa Blanca diverses entrevistes amb el secretari d'Estat
Mr. Hugues i altres personalitats
polítiques.—Radio.
Londres, 4.—Comeattant les conseqüències de la mort del president
dels Estats Units, Mr. Hardiag, ea
"Westminster Gazette" diu que en
pujar al poder Coolidge tindrà com
a conseqüència una intensificació
del relean sec, aplicant-se les esmentades mesures amb una grau severitat. La politice d'isolament será
implantada d'una manera radical i
es procurará la intensificació del comere exterior nordameric&—Radi
o.

DECLARAOS° DELS CINC
METGES DE MR. HARDING
LA CAUSA DE LA MORT
San Francisco, 4. — Els cinc metges
de Mr. Harding han deelarat que
creuen que el president va moeir d'a-

poplexia o de la ruptura d'un vas a la

base del cervell, i que la seva mort
mort hauria pogut ocórrer en qualsevol moment, Sernblava patir d'artèriaesclerose De :4 mateixa. va morir, fa,
poc, una germana seva.—Havas.

EL TRASLLAT DEL CADAVEI:
DEL PRESIDENT
Sara Francisco de Califórnia, a. —
Anit, després de celebrar una cerimania fúnebre que revestí gran senzillesa, el cos del president Harding fou
traslladat de l'hotel on va morir fina
l'estació, quedant dipositat al vagó-capella que ha de traslladar-la a Wase
hingtom
El féretre anava escoltat per ¡orces

itan. La comitiva serä organitzada militaarment 1
comandarà les forces el general Pershing.
El cadàver romandre exposat
al públic fins a les sis .0 la
tarda i despres ser traelladat
a Marion on rebrä sepultura.—
Radio.
LA IMPRESSIO A FRANÇA
París, 4. — Els periòdics d'aquesta capital declaren que la
mort del president Hardir r, ea
causat una profunda impressió
a tot arreu de França.
A l'enserias es declaren convençuts que el President inteal
senyor Coolidge sabrà mantenir
Pamistat que embebes paises
segellaran sobra el camp de batalla.—lievas.
DOL A LA MARINA FRANCESA
PER -LA MORT DE MR. HAR1):11°
París, 4.—E1 ministre de Marina, desitjós d'assoolar la Marina francesa al dol nadional
nordamerioä per la mort del
president Harding, ha ordenat
que tots els vaixells de guerra
franceses 1 els establiments dependents de la Marina tinguin
la bandera a mig fins fins que
terminin els funerals 1 honren
fúnebres del President nordamericä.—Radio.
L'ENTREVISTA DE MR. ME-.
LLON A811.3 M. POINCARE
París, 4.—"Le Journal", parlera de l'entrevista que tingué
ahir el ministre del Tresor dels
Estats Units, Mr. Mellen, amb
M. Poincard, diu que parlaren
menys /del problema financie:
quo de les censeqüencies de la
mort del President Harding.
Mr. Mellan, que ha de romandre a França fins a fi de mes,
ha deoidit d'interrompre la seva
estada i s'embarcarä el dimarts
próxim cap a Nova York a bord
del eLeviatban".—Radio.
DOL A LA CORT ANGLESA'
Londres, 4.—Alx1 que es va' canea
zer la mort del president dele Estas
Unas, el rei Jordi ordene que la Cort
guardas dol durara una setmana.—
pealo- '

AL

BALTIC

llescolrimenl d'importes

cmpiols cOMIlliSili 1 Hemos
finura a finindia
180 detngul

Fraoça ovalo fes olligeous akinanyos

a:ala.
; de l'exercit i de la marina, formara una
Es la primera 'regada que una festa gran comitiva en la qual hi f ia,uraven
de Natació de tal import a ncia se ce- gran nombre de personalitats.
lebra en un bell rezó de la Costa BreLes aceres de tete els carrers que
ve, el qual foreesament donara im neu porten de l'hotel a l'estaca; estaven coimpuls a la afició als esports de mar bertes d'una enorme gentada.
en terres gironines.
1 Les restes del malaurat president arLa Federació Catalana de Natació ribaren el vinent dirnarts a WashingAmateur, d'azore emb el Club Natació ton, essent tras' adat seguidament a la
Gu'xals, organitzador deis campionats,
Casa Blanca i després a/ Capitoli, on
ha disposat l'ordre de les cesses en la restaran exposats fins el dimecres, die
següent forma:
en que se celebraran solemnes exequias
Dia ta.
Mati, a les deu: 2.000 in. per a la seva anima, a la rotonda del
; a la mar.
Capito i.
, 'Tarda, a les quatre: roo no. Muta;
Acabada la cerimònia, el cos del pre400 in braea; roo iii. lernend; 400 re, sident Harding sera conduit a Marion
llinre: zso rn. relleus. Saeta de tram- per isser sepultat al panteó que al dit
pee' Water-polo.
lloc posseix la familia del difunt —
Dia 13. — Tarda, a les quatre: 1.5oo Hayas,
aneares, lliure; 200 rre braça; roe /re
LA CAPELLA ARDENT A
espatra; 5o ni. locals i infantils: Sao
WASHINGTON
metres relleus. Salts de palanca. WaWashington, 4. — El comter-palo.
que porta les dispulles del
Tenias noticies que s6n anolts els boi
president
arriharä a
que aprnf Den aquesta avinentesa pen- WashingtonHarding
-Os vinent, a
fan; traslladar-se a Sant Z'eau aquests les tres de ladimos
tarda.
dos dies per fruir, a l'ensems de l'es- !
pectacle esportiu. de. les comoditats que El eadäver del President seofereix resale-Mal 1 coafortab'e bal- rà collocat en una capella ardent a la Casa Blanca el dimeneari de Sant Talla, en algiles del qual
eres, en qua] día serà trasllatindra lioc la feete.
dat al Cesp

MOTORISNIE

LES REPARACIONS

EE. UU.

Landres, 4.—L'ambaixador
de Franca en aquesta capital ha
visitat el suplent del ministre
de l'Exterior lord Curzon. .
Sembla que aquesta entrevista estío relacionada ama-ih la publicace6 de documents relatlus
a la qüestió de les reparacions.
—Hayas.
I-A NOTA FRANCESA
París, 4.—Ileu's ami-1 un extracte de les instruccions dirigidas el dia la de juny ültisn a
l'ambaixador de França a Londres, la cepia de les quals fou
tramesa a Londres el die 6 do
Juliol:
"Abans de donar una resposta a les diferents pregunt'es del
Govern britànic, el Govern
francés, inspirat en el desig d'evitar tota possibilitat d'equívoc,
es creu en el deure de precisar
clara I terminantment la sera
posició.
Frailes odupä la Ruhr despres
de Comprovar el fracàs de les
reclamacions formulades per la
Comissió de Reparadoras - i que
aquesta havia acordat, per una
majaría de tres vote, i França
està, dones convençuda ( iba• ver-se limitat a exercitar (rete
que li feeen conferits pel Trae.
tat de eeersalles, havent de recordar la conducta observada
pel Govern hritänic respecte del
projecte d'ocupació territorial,
be cuan foren ocupados Dusseldorf 1 tres clotats , més, bd
quan els aliats amenaçaren el
Govern del Reich amb separar
la Ruhr d'Aiemanya.
L'ocupació de la Rular per
Frana i Bèlgica soles, no modifica en res, a judid del Goa
vern trances, el caräoter ('aquesta mesura, presa en compliment deis apartats 17 i 18 de
l'anea número dos del Tractat
de pati.
El Govere frentes roo demana
al Govern britànic gne s iadheTeixi a la seva opini6; no olistaut, recorda que en els mesas
de desembre i gener proppassats no oposä el Govern britànic
cap objecció jurídica, 1 creo que
l'assumpte no te per que esser
novament tractat des d'aquest
, punt de vista.
La Ruhr estä ocupada, Bélgica i Freno, han declarat públicament que no l'evacuaran sine
a mesura i en la proporció que
faci els seus pagaments Alemanya: sembla, dones, que sols
queda per examinar la qüestió
de fet.
A l'ocupada franco-belga de
la Ruhr ha contestat el Gavera
, del Reich ordenant la resistencia passiva als funcionaris, ferroviaris i grans industrials do
la Ruhr.
Els Governs francès i belga
estan resolts a no estudiar cap
proposici6 que pugui formular
Alemanya sj 'abano no cessa la
resistencia passiva.
*Demés eonseleren estar en
condicione de fer cessar acinesia resistencia passiva, tant amb
les sancions ja presos com amb
les que, teman pensados en el
successiu.
Estan també convençuts que
si elunfs a ,ells Apglaterre per
dirigir una resposta come a
Berlin, la resistencia del Reich
disminuria molt.
Ocupada aquella regló, el
Reieh creia poder apoiar-se en
les contradiccions que separen
els aliats,, pare el Govern de
França no dubta del resultat
que hagi d'obtenir en definitiva.
En conseqüencla, si ha entrat en °envaren amb Anglaterra despres de rebre's les últimas ,proposicions d'Alemanya,
no ha e,stat de Cap manera perque' ternes no poder aconeeguir
stesultat davant la resSteneia
alemanya, sind perque desitja
mantikir un constant contacte
amb la Gran Bretanya i 'cerque
sernpre 11 fora grat que es dones una reposta comú a Alein anya
—El Govern trances vol reprendre les seres converses amb
Anglaterra sobre la qüesti6 de
les re-paracions; aixj, I amb
igual intlens i tat. desitja que els
canvi s de oriteri entre elä alicate
romanguin fins a nora ordre
confidencials i no poden esser
coneguts per Alemanya.
El Govern francés esta donas,
disposat a prosseguir les converses per la via diplornätica,
recorrent per //tata a la disereci6
del Govern britànic i convençut
que, es ben segur. es trabarla
en, terreny clerdelligencia.
El Govern frances ta gust en
eyaminar ara les dislietes preguntes formuladas pel Govern
anglès •

En ordenar, el Govern del

Reich als seus funcionaris, amenaeard, amb imposar-los
sancions, que resisteixin a les
trapes aliadee d'ooupació; en
prohibir ale ferroviaria de les
regions ocupadas que Gonete-1-1'
xin amis llur obligació; en Murar grans sumes als obrers per
a imped-irelee que teballin; en
alentar en bota ocasid als seus
súbdita a que cometin actos de
sabotatge, i en altres mil oireumstnsies, el Garúa del Reich
ocmet sense cap dubte ates
positius que, entranyen una responsabilitat directa, ja que el
Reich tenia el Ileure d'evitar
equestets coses en un pri(Upi,
o b6 per a fer-iles cesar si s'haguessin fet sense la seva anuencia.
'topetean, denles que tenim la
completa segueetat d'obligar al
Govern del Relees a pesar en la
sera actitud de resistencia, espeoialment per la poderosa red
que la peblacie as la zona ocupada s'ha dirigit repetides vegades al Govern de Berlín Tecaptant-li que acabes amb l'actual estat de CO-Ses, estat que
cauta arces neried i cis a teta la
comarca de la Rubra
En segun lloc, considerem
que es necessari per a no galOnes aconseguir la cooperació
activa de la població alemanya,
però sempre a base d'unes dindicions equitativas que perneetin treure un resultat positiu de
les nrendes (fue posseim.
En tercer llore opinem que la
nessaei dde la. resistencia alassiva alemanas podria justificar
la d'erogacid per la nostra prt
de determinacess mesures quo
11(5g/sereni d'adoptar, especialment en tI que es refereix a
l'eantelsi6 de gran part de! personal ferroviari; però abre s'efectuaria sense cap negociada
amb Alemanya, sense concedir
l'amnistia per als culpables
d'assassinats, actes, de sabotatge i altres (elides produits, i
sane eme deleite funcionaris
p alnablement promatens de di;
turbia 1 ve.alles. tornessla a
()c e nar llurs !loas.
En cuate lloc, manifestem (s'u?.
Frenes, s'ale grada -de poder e'star d'acord amb Anglaterra en
e! anncenent" a la resistencia
passiva, pare creta al meteix
temps perilbes per a nosaltres
que Anglaterra apareenes davant de Berlín co muna figura
'mediadora. Si aixf es fes, Alemarva treuria la oonclus i d immediata qué en Poneraced de la
Ruhr es exclusivament Anglate e ra la que 'esa. de -pronunciar la
('"ma paraula i no Franca i
Belesica: d'això reaultaria que
Alemanya augrnentaria Les s-evs exigencies. Cre r em que seria
inútil mar a nosaltres labrar
Pol- induecions a l'ebjecte d'impedir Alemanya a que cedís en
la seva actitud de resistencia.
Efectivament, si Memanya
no cedís, sind en aquestes cons'hauria de tornar a
començar aviat,
Lelmic que al nostre
es pot fer, perquä Alernanya cedeixi en da seva'actitud (safirmar la nostra voluntat inquebrantable de continuar fins al
fi en el cerní que ene' hem triscat. Estere oonveneuts que, si
Alernanya veles que acuesta es
la volluntat unäninse de tots els
aliats, cederla immediatament,
perä si veu que aquesta voluntat la tenen tan sols un o dos
dels Governs aliats, Alemanya
cedirä amb gran lentitud.
De toles maneras, així que
Alemanya hagi cedit en la sera actitud, les relacions entre
França i Alemanya á la eonca
de la Rular podran tenir erl caräcter qye tarden a la vora es-,
guerra de la Ruhr i es feria
menys marcat l'actual earäcter
militar de Pocupao16 reduint-se
progressivament el eoniengent
de tropas fina al mínimum qua
es consideri neeessarl per mantenir la seguretat de les tropes franco-helgues.
En , desque han, repetim que
ea completament exacto que l'ocupael6 de la Ruhr no 6s altra
cosa que un n'IRA d'acensegulr d'Alernanya, el pagament
de les reparacions que ens eón
degudes.
En aquestes instruccions ee
recorda donas que el Govern
fraudes no pot modificar el
tractat de Verselles, per prohibinen la constitució del mateix
tractat. Es recorda alif rnateix
que el tractat en qüestió indica
clarament la manera ('evaluar
Deute alemany, deute que la
Comissid de reparacions avaluà
en dos mil milions de mares or.
Com es reeordarä, el traetat no,

atitoritza a que sigui recluida
aguaste xifra Mine en gas d'unànime assentiment per part
d'aquest tractat, Franea creu,
en conseqüencia, que a aquello
deis seus aliats que creguin necessari acabar nous arranjamente, els correspon donar teta atuse de predisions i indicar en quina forma es podrien
conciliar aquests nous errenjamenta amb els vote dels parlamentaria que aprovaren el,
tractat do Versailles.
Repetim afegeixen aquestes instruccions — que (s pree
eis no confondre l'impon del
dubta alemana-, que foto fixat en
el tractat, amb la quantia que
el Reich pot estar en condicione
d'anar satisfent en anys paexims, ja que aquesta -quantia
Iba de Calcular la Comissió de
reparacions segons les possibilitats de pagament que Alemanya ofereix segons el seu
actual estat caer-Minio, estat
que les notes del Govern belga pernocten evaluar.
Aquest fou el punt de vista
en qué es colloCä el Govern
francäs en examinar determie
nats reoursos dels quals en
d'actualitat Memanya disposa;
advertint-se especialment als
antele que, encara que es eóncedis una moratbria, es podrien
cobrar certs ingressos d'algunes prendes dels territorio ocupats, entre ells sSIs produits per
il'explotapi6 de ferroearrils i mi
ans enelavats en /a zona d'enpació.
Les instruccions que estem
ressenyant acaben recordant
novament que el Gavera francees esté segur que el total de
les obligacions alemanyes ascendeir a una quantitat igual
al dels deutes interaliats. ElGovern frances estä decidit a actuar Contra Alemanya en la mesura que els seas Mista ereditors actuïn contra ella per
cobrar els deutes (alacenas.—
Hayas.
LA NOTA BELGA
Brusselles, 4—Ha estat donada a la publicitat la resposta
belga a la nota .anglesa sobre
reparacions.
En ella, Bélgica manifesta
que considerarà C0111 terminada la resistencia passiva oposada pel Govern del Reich quan siguin retirats tots els decrets
i ordenances publicats pel Govern del Retial, abans de 1'11 de
gener darrer, contra el "statu
quo".
Bèlgica no s'oposarà a discutir la qüestió de les reparacions,
ädlatic en el cas que alguna
grups d'habitants de la Ruhr
continuessin nur actitud de resistencia, sempre i quate aquesta resistencia no es porti a cap
a conseqüència d'ordres del
Reich. Aconseguit l'acabament
d'aquesta resistenc.ice , Bélgica
no sollicitarä la collaboraci6 de
la població de la Ruhr. Solament Ii exigirä que no actuï en
un sentit contrari ni oposat a
les mesures que adoptin els
aliats, sine que es mantinguin
en una actitud de neutralitat
Bélgica creu que el final de la
resistencia no donare cona a resultat la publicaei6 d'un decret
d'amnistia per a tots els culpables d'actes de violencia i de sabotage.
Fivalment, el Govern belga
estudiarla, d'acord amb Eranea, en quina forma es podria
modifiear la mituralesa de l'ocupacid franco-belga, fent-la
menys militar, així que Alemanya easiés en la saya actual actitud a resistenefa.—Havas.
'LL'ETOILE 8/ELGE" I LA DECLARAOS° DEL GOVERN ANGLES
BrusSelles, 4.—Comentant la
declarapi6 del Graven angles esorlo.' "L'Etoile Beige": "El Govern belga no tema la publicació
de la resposta belga al memorändum aisles del mes passat,
puix aqueste plablieació, que es
féu ahir, demostrarà que no
escatimé cap esfore per conciliar les opinions. El Govrn belga, no obstante havia demanat
al Govern britänio no fer aquesta publicaoid fins aJ,dia que no
quedes cap possibilitaS do negociacions ulteriors.—Radio.
EL GOVERN ANGLES > EXAMINARA DIMECRE8 LES COMUNICACION8 ALIADES
Londres, 4.—El diari "Daily
Telegraph" diu que el Gavera
celebrar Censen dimecres de
la setmana entrant amb l'ohjacte d'estudiar les comunicadone trameses pels alisto i preparar les seres respostes.
Les , respostes a Frenes i Bélgica Iteran diferents ato alguna

Heisingfors, 4. — Per acasar-los de
portar a cap, tripijocs revolucionarás
han estat de:tina:1ms cota ele parlamentaris que pertanyen al partit coniunista, i tote els mea/bree del Cainita MItral de l'esmentat partía ajad co na ala
directors del diaris que hi 56a aadiates. El nombre total de &tinacos is
de i80.
El Cosen/ ha ordenat que se'ls arecessi cota autors del dalla:: d'alta traiM6.—Havas.
Riga, e. — Les autorltata alar apoderat de documents importares que esteva/ en nadar del parte cataoreista
ros, — Haya,

LES RELACIONS ANGLO« 80.,
VIETIQUE8
Londres, 4.—Coraturiquen de Moecu que el sango:- Bakoveski, que havia
de eortir aviit cap a Londres, ha denlorat el sea viatge. El "Daily Exprese"
d:u que atramsta mornentenia sanen&
da motivada pel necees &acera antela*
tanie pronuaciat pel senyor leakomaki.--,11avas.

punts, si
contindran diver-.
See parägrafs iguals,
Afegeix l'esmentat peribdie
que els aliats no han de fer-sis
illuoions sobre les intincions de
Mr. Baldwin, el qual emprarà
segurament procedimente dilatoris.
1 La contesta a les notes de
1 Franca i Bélgica, el mateix que
les notes aliades, sarao publi.,
cedes finals de la setmana antrant,—Radio.
ELS DIRIGENTS DE "LA RUHR,
DESPRZS DE LES DECLARA..
CION8 BRITANIQUE3 »RAM«
INFULEß '
Berlín, 4. — Segone una e,
te oficiosa, el tenor de les declaracions del Govern angla
ha estat objecte de detingudea
disoussions p er part de re g_ personalitats dirigents de Illtüttr.
Aquestes opinen qtne el restabliment de la situació normal
est äsubordinada a les condicions següents: Retirada ' de les
tropas d'ocupació, supressbn del
control sobre els ferrocarr115,
llibertat deis . presoners i re.;
torn dels expulsats.
En cas atta aquestes
• cions no siguin acceptades, la
retirada d'algun g decreto del
Govern no implicarle la mear
06 da la resistencia passive, la
; cual, com na 'souda de la pobla; 06 no pot terminar més que mal,
Oansentiment de iota la pobla1 ció.
Acinesia nota estä en clon.'
tradicci6 areh (1 paràgraf de
l'article publicat l diari "Les
vuit cid respre, per l'ex-ministre i diputat demecrate senyer
Gothein. Diu aixf l'esrnentatpa.
1 r4gr
" Naor;s'ha neget nial qüe certes mesures governarnentahz
constitueixen la resistäncia paf
siva .Entra les ditas mesures
figura la prohibic16 feia pel
Govern als funcionaris de pre$7
.tar Ilur ajut de la manera que
sigui als ergars de les potencies ocupants.—Radio,
FRANÇA I BELGICA A LA
HUHR EPITPARAN EN UN PE.
RIODE D'ACCIO
Parls, 4. —Le Maten" poliea una informació dient entre
altres coses que Fnanea i Bèlgica, no contentes amb romandre
a la Ruhr, van a entrar en un
període d'arel&
Es creo saber que els representants de Franca a Dusseldtarf
estan atitoritzats per oir les
proposicionS dels industrials
rhenans i estudiar la possibilität d'un nota regim encaminat a
restablir l'activitat productora
a la canea, teta regada que lee
soluciono interaliades no prosperen i quee continua l'Obstrucctd de Berlín.
'El problema seré discutit per
teas els interessats a Essen,Coblenca i MagUncia.—Radio.
ENERGIQUES DISPOSIPIONS
DEL GENERAL DEGOUTTE
Dusseldort 4. — El general
Degoutte ha ordepat que es
procedeixi immediatament a la
dissolucid de totes les assoeladone de boy-scouts que Ist ha a
Renänia, per Constituir, segona
la seva manera de veure,.
perill per e ta seguretat de lea ó,
trolies d'ocupaci
'
El general ha ordenat al melada temps, que siguin embargat tots els establiment indted
trials que es considerin neeetsaris yer assegurar els Ilittra- mente demanats a Alemanya, a
tftol de reparaoions.—Havae.
EL SEPARATISME RUNA París, 4 Segons "Le Matiza", ha
tingut llar una reunió dele represeatanta de la Rhenania per a estudiar la
possibilitat d'un canvi de regala a Rae-

el restabliment de l'activitat
productora a la Ruhri—geyea.
nania i
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CRONICA SOCIAL

Dala-muges, 5 «agost de

SERVEL METEOROLOGIC DE CATALUNYA
Ole 4 d'sagost da 1923
SITUACio ATMOSFERICA GENERAL A LES
2. ESTAT DEL TEMPS A CATaLUNYA A LES'
SET DEI, MATI. — (Ohertntiona d'Europa, Nord d'aVUIT DEL MATI. (Observe:ion* de la Zarza mateo1.

LES IMPRESSIONS SOB RE LA VAGA BANCARÍA
A BARCELONA SON OPTIMISTES
EL CONFLICTE DELS EMPLEAT S DE BANCA I BORSA

MOVIMENT SOCIETARI
Al Cinema laudad-a se celebra aaans d'arar un miting del
Sindical Unió del ram fabril i
tèxtil, havent-se acordat pagar
50 pesadas sernanals als vaguistes de la casa Tesal, on vaguen per haver eatat admesos
alguns del Sindical Lliure. Les
dones cobraran 25 pessetes.
El president presenta la dimis
aló, la qual 'fi (du admesa, éssent designat per a substituirlo N'Isidro Casajuana.
Es nomenà una GOIrli5SiC5 per
a revisar els comptes acabant
l'acta sense te') incident.
• • a
Per avui lai ha autraritzades
fins a 17 reunions de caràcter

Al Banp de Bilbao es presena
tä el mateix personal que el dia
abans des de les primeros horas del cesta Per tal d'evitar
coaccione i incidents, la dependencia es queda a dinar dins de
Pastabliment.
Al Rio de la Plata, si ba a
l'hora de començar es presentà quasi el mataix nombro d'empleata, mas tard entraren en
grup tots els altres que vaga
motiu pot donar--ven,plqua
se per acabat aquest contacte.
Interessant-se per la llibertat
de Lleonard Garda Cruz i Jacinto Gil Navarro, detinguts per
Coacciona, visita ahir el governador una comissió del Salda societari.
cal d'empleats.
VAGA RESOLTA
• ••
comunica queha queEs facilita ahir una llarga datSe'ns
rasab a la vaga que s'havia
nota a la Premsa, signada per pdantejat
a las 'fabriques de eila Federació de Banquers, notificant que BIS empleats dala ment 'Sanasen", a Sitges, havent-se
reintegrat
a la Asiria
Barios de Biscaia, López Que- tots els obrers.
sada, i de Bilbao, havien acorUNA DETENCIO
dat donar-se de baixa dala rengles del Sindical, en la qual aeHo fou ahir Josep Espurias, el
tiand esperen que els secundarà qual esta reclamat per diferents
aviat el personal d'altres ban- deliates, entre elle per suposaranas, car existeix la impressió lo complicat en l'assassinat d'un
de qué hi ha una gran malesa, agent de valida.
per la forma en qua s'ha porUNA SALVATJADA
tat l'actual conflicte.
A la matinada d'ahir, passant
BES SLTMARLS DE CARACTER pel carnea' dele Ferrers, al Poble
Nou, un individu que es diu Ma.
SOCIAL
S'han presentat espontänia- rian Canet Bello, de 74 anys,
neent al jutjat sis testimonis a jornaler, habitant en una barra
declarar en pro del sindicalista ea prop del Gas Labora fou asconegut pel "Señorito', que saltat per tres subjectes molt
com vàrem dir, està reclamat arden vestits, els guata, després
pel jutge de Mar de Valaacia, d'amenaçar -lia amb pistolas,
per l'assassinat del president i introduïren un ferro punxagut
del secretad del sindical lliure de forma canica, a la regia glai,
tea i desaparegueren.
d'empleats de banca i borsa.
L'agredit va demanar .auxili
-Bis testimonia han dit, - segens raferandies, que el aSeficia a un vigilant i un . sereno, els
guate
l'acompanyaren al dispen
rito* era a Barcelona el dia que
es va cometre el crinra Valan- sari del Taulat, essent després
canduit a l'Hospital Clínic. Allí
Ma.
**
ii fou extret el ferro craedant
en relativament bon esIrAudiancia ha revocat ¡'auto pacient
jutge que va instruir el su- tat.La policia pretén que es traemad per l'assassinat del "Noi ta d'una venjanea particular
de Sucre", declarant-lo terna- pera
en canvi d'altres afirmen
nat.
que el Canet havia substituït a
Aquest sumad ha passat a personal
vaguista darrerament.
mana del jutge especial senyor
UN PATRO AGREDIT
Carreras, el qual es va constiAl carrer del Reo Conatal, l'otuir a la presó, i va prendre
aleelaraci6 al processat Inno- br e r carreter Jaume Aragón
agredí a cope de bastó el patr6
penal Feced, del Sindical lliure.
La declaració va ésser una Prudenci Puriyet, causant-li algunas
/essions de. can:tetar Ileu.
ampliació de declaracions maEl fet fon degut a una reciatadora que figuren en el suplan
Al Palau de Justicia es creía

Ime el Feced seria posat aviat
012 Ilibertat.

CRONICA de
CÚLTURA
gCSMISSIO D'EaDUCACIO

GENE-

RAL .:: SERVEI DE CONFE-.

RENOIES POPULARS
Seguint la tasca patriótica i
Inunda en re,sultatcs esplendorosos que ve realitzant aquesta
Insteadó de la Mancomunitat
Catalunya, ha organitzat una
airrie de conferbncies populars
;educativas per diversos indrets
ale Catalunya.
Durant urdan mes d'agost
tindran ¡loo, amb els programes relacionats, lea dues säxiss següents;
EAMP

DE TARRAGONA 1 CONGA DE BARBARA

A Vilabella, dissabte, dia 11,
les nou de la vetlla.
A Puigpelat, diumenge dia 12,
tt la mateixa hora.
A la Masa& dimarts, dia 14,
g la mateixa hora.
A Rodonyà, dimecres, dia 15,
fl a mateixa hora.
A Espluga de Franco'', diss
aabte, dia 18, a la mateixa hora.
A Vilavert, diumenge, dia 19,
la la mateixa hora.
A la Riba, dissabte, día 23, a
lia mateixa hora.
A Alcover, diumenge, dia 26,
la mateixa hora.
RIBERA DEL LLOBREGAT
A Olesa de Montserrat, dimarta, dia 21, a les nou de la
;Milla.
• A Sant Vicens de Castellet,
ilimeere,s, dia 22, a da mateixa
hora.

A Gironella, dijous, Sha taa,
la mateixa hora. .
A Olvan, divendres, día 24,
•
a la mateixa hora.
A Puigreig, dissabte, dia 23,
a la mateixa hora.
A La Polaa de Linea diumen$0, dia 26, a la maleixa hora.
Zu eada una d'aquestes poblaaione es donaran dues confe:anadea: una sobre higiene,
fletee 1 moral, i una altra sobre
formació de ciutadania..
" A 'L'ESCALA DEL TREBALL
Durant aquesta setmana tindran liq e les següents confeAndes del 'Curad. d'Humanitate".

Dia 7.—"El are:data Reman

Muntaner 1 la • salta crbnica"‘

frica, 1 rLflsntic, rebuctes per telorafie senas
Réglua antielelanic a Espanya, Atiglaterra 1 Frunza,
produint un estat de bou temps general. Les baixes
sen a Eso ndinävla, amb temporale pluges a Dinamarca 1 costes del nord d'Alemanya.

rotimiza catalana, eensun)czelee per teläjon):

•

•
Cal etanpletament eere a tot Oatalunya 1 venta !luimos
1 variable!.
111 ha rosada, a la CerdanYa.
Le teuiperatura mhenia ha estat de 33 gr aos a Fila 1
Raquetas.

a. VENTS SUPERIORS A BARCELONA. — (Sondalgea de l'atmdsfera lijare a Les ata del mil):
Velocitat:
Velocitat en nutras per segon:
Altitud, metres:

250, 500, 1000, 2000, 3000
ENE, SE, S, WNW,

3,

1, . 5,

8,

6

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Horca d'obaerració 7, 13 1 18 horca
Bareenetre a reno i al nivel! de ii mar: 760'2, 7151, 704'1. — Termòmetre sea:
Ternibmetre
hurra: 2F2. 221, 235. — Elumitat (centéssimes de saturació): 4 .1, 50, 73.— Direccie del .sent: E., SW., SSW.—
Velocitat del Test en metres per segon: 3, 8, 5.
Wat del
:
Tomaeraturea ezte emee a l'ombra
Maxima: 301. — Mínima: 23'7. — Minima arran de terri : 223. — Oscilase-le tennometeea: 64 — Temperatura mitja: 209. — Precipitació afzuosa, des de les 7 hoces dci dia anterior a les 7 horas del dia dula data: 0'0
milímetres. Recorregut del vent en igual temps: 74 quilametres. — Observicions particular!: calitja sobretot al
mati.

UNIVERSITÄT INDUSTRIAL
La seoció preparatòria de la
Universitat Industrial inaugurara l'exposici6 dele treballa escotare crensruany, el día pla,
raer de setembre propvinent.
Durant l'acte el director da
l'esmentada selecta, En Pau Vila, donara una conferència parlant de la importancia cultural
d'aquesta organització d'eneanyament secundari catad, necessari per langras a les Escotes Superiora d'aquella Uni-

Les sardanes

ELS ESCLATS DE LIRISME
No- tot són, en les sardanes,
colora virolades. Si unes us enIluernan 1 us amplenen l'asperit de les sentors del nostre
temperarnent racial, n'han estat
compostes d'altres que us revelen les sensacions d'una anima
inquieta .o els bateas d'un cor
apassionat. San les sardanas
que podrían; anomenar mas puversitat.
ramera. Haiques.
. Amb el degut temps es farà 1 Prescindim, ele moment, 'd'apabilo gl 'loa i hora.
quelles el sentiment inspirador
de les guata as el d'una jota cla1
ra i fresca. Són abundante, i

Crònica

Judiciäria

1, moltes—cal 'clir-ho—notables.

I Mes allä on piten el lirisme de
les sardanes mas anida volada,
as CO aquelles de to elegía°,
mfstie o apassionat; aquelles
que us deinviden a una concaumació de jornals atrassats.
ASSENYALAMENTS PER A i tració interior i us fan -vibrar
L'agressor fou conduït al Jutl'esperit a impuls del mateig
després de prestar dadaDEMA
sentiment del compositor.
nació foil deixat en Ilibertat.
To elegíae, mustie i apassioTerrassa: Un oral per furt contra
nat, hem dit, tres manifestaSalvador Villanueva.
done
del més pur lirisme. Són
Conferenciant, senyor Garles
magnfaicament represent a t. s
Rehala.
VISITA
'• aquests tres caires 'espirituals
Dia 8. — "Telefonia sanee
La Junta de Govern del Col.legi
dins la sardana,. per les . ja pofila" (iHustrada arobableznent -d'Advocats
va visitar ahir el magispulars "Per tu ploro" (Ventuamb una audició de •concert de trat inspector de Tribunals,
senyor ra), (Davant la Verga) (Morela Torre Eiffel). Conferenciant, Avell6n.
ra) i "El cavaller enamorat"
senyor Manuel Marín.
(Manen).
Dia 9. -a "La Passte a ObePERIODICS DENUNCIATS
Maragall ens deixa el earni
rammergart". Conferenciant, semalt aplanat per badal' der
Al Jusgat de guardia es va rebre
nyor Adrià Gual.
"Per tu poro". Els versos que
chis' una denúncia contra el diari
Dia 10. — "El tresor de- la
ell Si va pesar ens diuen han
canaa popular". Conferenciant, "El Diluvio", per un article inju- clarament el qua és 1 signifiaa
nido per al governador civil.
senyor Ventura Gassol.
El Jutjat es va incautar de tota aquesta sardana. Si en sentir -la
ESCODA D'ISTIU
la tirada.
',1 ens poguasaim substreure del
Amb rnotiu cPun dibuia publicat record dele tel/S eersás, ens
Divendres passat els alumnas
de l'Escota d'Istiu varen fer una divendres pel setmanari "La Pro- produïria la mateixa Sensacidaa
visita colectiva a l'Escota del testa", aquest ha estat denunciat i Pateen de veure'n el titol i degda
tar-ne la melocna tan' sois, la
Mar, de l'Ajuntament de Bar- recollits tots els exemplars.
També ha estat denunciat, i rece- nostra enlodó Mi-a iras vaga,
celona, avompanyats del secreabstracta. Perä el tot de
tar senyor Massó i d'alguna llida la tirada, el diari "Solidaridad mas
qua no ans sapiguern desnigar
professors. Foren rebuts pel Obrera", corresponent a ahir.
de
les
paraules del poeta, ene
director senyor Vergés, el qual
palesa com aquest li va donar,
explic lu als visitante el caràcter
amb la sava fina sensibilitat, la
madieo-educatiu de i
interpreracici justa. El cant
el 521./ funcionament. Deeprés et
i el gnerilador tenora—ranima de l'obra — as
professor senyor Llongueras
un plany d'aire ejagfac:
féu una classe de Rítmica a un
Lhiny del tau rasar
mara de las que ve donant
1"-a-71/ guns-d e (pie -entra - el
d'enyorament ein moriré.
'l'Escala d'Istiu d'enguany, re- diari '1E1 Diluvio" i la primera
Després l'espera, readaiona
corrent després lee sales de autoritat governativa de la poc a poc, per acabar Iliurantl'Escota 1 gaudint de la joia dala “provinóia" sembla haver-se se al goig d'un eselat de vida.
infanta que Si fan ida.
entaulat una campanya de de- Tot anib tata el plany dc Cl que
Tots sortiran molt ben im- alindes. El ni:letra collega pu- ha fet al vostaa pit un solo rivia
pressionats de la visita.
blica denuncies contra . el se- profund, i agüen
El prnpvinent dimarts els nyor Po -stela 1 els seus saborAddis, rosa d'abril!
alumnos i ex-alumnes dala Es- clinate, el qual hi cierres-por}
Adéu, rosa enaarnada!
ludís Normale de la Manco mu - denunciant i fent reeollir ees as la arase qua us ha produït
nitat (pie ea traben presente edicions de "El Diluvio".
una Inés hable amada. laa cal
a Barcelona obsequiaran 811s
L'excés de zel del fiscal del que ens Si gronxem massa paralumnas de l'Escota d'Istiu d'en- rei d'Espanya — ja que aial lant d'aquesta aardaná. Tothom
guany, ami) un acta íntim que vol que es faci conatar el se- la concia a bastament; tothom
tindrà lloc, a les cinc de la tar- nyor governador, segons diu 'la l'ovaciona amb entusiasme 1 per
da, a la Sala d'Estudi i Esbarjo seva nota facilitada tibie als pe- ella patear més que per tot,
de l'esinentada Escala.
riodistas — arriba a no deisae nonada Pep Ventura pervindrà
immortalitat.
LA SETMANA FINAL DE L'ES- que eortis al carrer radicad de a la
I passem a "Davant la Verdissabte del nostro confrand
COLA D'ISTIU
Relacionat asid aquest as- ga". En fer-bo, valem aprofitar
Entre els tictes - que l'Escala sumpte "El Diluvio" dirigí un l'ocasia per reivindicas', pod'Istiu prepara per a la setma- cateas telagrama de protesta al driern dir-ne, el seus curte. Gena final, n'al haurà enguany ministre de la Governació, per neralrnent harn mas aviat es fid'axtraördinaria importancia.
la injusta persecució que ah fa xa en aquella celestial harmodeje llargs, . corprenedora,
El dia 23 del pi-asean mes, a víctima el senyar POrtela, l'ea- nia
però que a .noealla tarda, se celebrara una re- titud del aual considera nom- majestuosa,
cepció académica a l'Institut arletament Min.:caria als prin- tres mai ens ha pogut subStrauda l'en* avasallador qiiä ens
d'.Estuclas Catalans, en la qual cipie -"libarais qua galéja l'ac- re
han prodult els cuita. En
reseellentassim senyor Josep tual gravara espanyol.
és altaõn nosaltres hi
Relerant a aquest mateix aquests
Puig i Cadafalch, president de
veiem l'essancia de l'era: una
la Mancornunitat, donara una afer, abir, al Govern dale, es devoció
(pie aß us, enduu .ael
conaerancia . ale inscrita a la facilita una extensa nieta del aduna cense valtats d'una legió
setmana
gefiveanador, en la qual en ter- d'angels, aletejcint. En els curta
El dia 27 hi haurä una altra mes generals es fa Constar: Si ha la part passional, que se
recepció acadamica a l'Escala "que les recollides de "El Di- ne emporta Fàailna, i com a
Industrial, en la qua l hi parla- luvio" ho han estat en virtut digna complementaen els llargs,
rä el senyor . Rafel Catapalans, de denúncies del asea' dC] aquella harnioda divina, que us
secretad del Departament d'En, Rei... .i que aixa as in-evitable amara d'una dblea serenitata
sanyament laienio 1 Professio- quan en la premsa es cometen
gl sau rnillor.elogi sera dirextralimitacions Durables",
nal del Cansen. de Pedagogia.
í né'cluraus poda, veritablement.
SALA DE VACANCES
Ahir no es va celebrar cap judici.

davant la Verga; roo aavant una
sencilla imatge, terrenal que la
representi, sind que us fa volar
l'esperit fine al san mateix tron

serafic.
Si "Davant la Verga" de . el
mas alassia eriodet de misticisme .dins la sardana. en "El cavallar enamorat" Si sentirem
bategar tota la inquietud d'uaa
pasSió flamejant . Aquell lema
que es va descabdellant cense
que sembli que pugui acabar-se •

mai, que us repeteir i varia i
torna a reprendre. és la veu de
l'enamorat cantad l'eterna
complanta. Pol anar canviant el
to de veu i algunos paraules de
la frase, pea?) sempre va a dir
el meada, porque as reatadaritzacia d'un matear sentiment
i d'unes mateixes inquietuds.,
Finalment, l'emoció esclata mas
potent i esclava afirmada possio
nal el que abans era dolea queixa 1 taima plany. Es una obra
pregpnament humana, am(o el
seu deis de romanticismo santlis i la saya mica arenigma
teressant.
Aquestes cardanes reqaereixen, en ésser dansades, un trepig finfssim, un punteig suau;
que la' mas neu remar no trenquas l'encís merävellós de l'esperit que entona una elegia, de
l'anima que eleva una pregaria
del con roent que canta el seu

amor.
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SARDANES PER A AVUI
l'amena de Joventut

Mali:

d'Hostafranahs, cabla Catalunya. Garrar Consell de Cent (entre Sicilia i Cerdenya), cobla
Barcino. Cerrar VillarroeL (entre 'Cansen de Cent. 1 Aragd), La
Principal Barcelonina.
Tarda: Turó Park, robla Barcino. Plaea Palau, cobla Catalunya. Lawn-Tennis Club d'Hora

un atracan-len' escandalás
A SANT ANDREU SET INDIVIDUS, PISTOLA EN
MA, S'EMPpRTEN UN AUTOMOBIL I 7,000 PE&
SES DESTINADES A PAGAR ELS JORNAI.8
D'UNA FABRICA
. Al Torrent d'Estadella (Sánt
Andreu) el senyor Francesa
Serra Roca té installáda la
seva fabrica d' velluts, en la
qual treballa tul nombre considerable d'obrera.
Ahir, com és de consuetud
cada dissabte, el senyor Lluís
Pérez, gerent de la casa, en
companyia del xofer, portava els
cabals per pagar la aetmanada
en un automòbil de la saea
matriculat amb el número 6460.
En creuar pont que hi ha
al Torrent d'Estadella, i mentre
anaven a a a velocitat mínima a
camela do la dificultat d'aguan
tros, foren sorpresas per set
individua vestits de •rneeänic, els
guaba, empunyant unes pistolas,
els intimaren que abandonessin
el cotxe i seguissin a pest sense
far el mas petit soroll,
as
que s'estimaven la pell".
No cal -dir que l'ordre fou
obeida sense murmutar, i tot
seguit qual-re deis individus pujaren a l'autornabil, mentre els
restants es quedaven fent guardia i veient maniobrar llur xofer, puix com ja hern indicat, el
pas és difícil ei aguan Hoc.
Tan bon punt, hastié desaparegut rautombbil, els atracadora marxaren. ttranquinament
per diferente iradrets; abans
havien apuntat l'arma a un burot que senahla donar-se manita del succeit. Un transeünt que
s'escaigué a pasear també fou
abjecte d'amenaces per impedir que danés cap senyal d'alarma.
Els fugitius, amb l'auto, marxe.ran pel carrer ale Virgili en
direcció a la ciutat per la Carretera, tota vegada que la seaa
presència fou observada en el
pas a nivel/ del ferrocarril del
llord, rin hagueren d'aturar-sil
per deixar passar un tren. Berna
bla que en aquell rnatais indret
es creuaren amb una motocicleta de la policia, en la qual
anava l'inspector del districte,
senyor Castellanos.
El fet sumí' amb una rapi
desa sorprenent , i amb tot i que
els afamaste s'apressaren a dos
nar-ne part a la deleg,acia de
panda, districte del Nord, no hi
llagué manera de descobrir el
rastre deis malfactors.
L'automòbil ara (Set] de diaa
tingir, percata és pintat de gro.e.
Segons manifestada deis' atta-cate, Portaven unes set mil pesadas" per satisfer e! setmanal
de la fabrica.

PALAU DE LA
GENERALITAT
CAIXA DE CBEDIT COMUNAL
El cila primer de l'anual, el
senyor Presídela, de la Mancomunitat en representació de la
Calais de Crarit Comunal, va
signar restripttiva cone,eciint
prastiet: de 275.000 .pessetes a
l'Ajuntament de Sant Fetal de
Llobregat deetinad'es a la carietruccili d'un escarxadois claveguares, obrirnent de carrera,
expropiada d'immobles i craltras millores urbanas. Autora7_ a l'acta el notad da l'Iltro.Col-•
legi de Barcelona En Josep
Mercader.
LA CARRETERA DEL TIBIDAEO

la, La Principal Barco-boina.
' -En ocan d'una comissió de
Ateneu "Patria Lliure" • (Casapropietaris afectara per la carnovas, 75), cobla Catalbnia.
retera dal Tibidabo i per tal
Nit: Pothells de Joventut • d'interssar la inmediata conacl'Hostafraachs. cobla Barcino.
traccilai i eixamplament de la
Foment del Poblet (carrer NSmateixa, ha vienat al senyor
pols), robla Catalania. Carrers President, En Frederic Ribera.
Tamarit i Urgell, La Principal
VISITES
Bareelonina. Carrers Anbau i
Valancia. La Principal de CasHan visitat al senyor Presisa de la Selva.
dent al seu despatx de la. GeneEral
Diputat
utat a Corts senyor
Protesta de lallnibint!uslrial Melehlerelca aret:181 f.
E/ Secretad general de la DiS'ha enviar, el segiient telegraraa:
recte de Policia d'aquesta
"Ministre d'insanas. Ministre d'kstat. President Cansen de Minist r es .—
Udo Industrial Metallegica, que representa iutere.asos inditatrie> meciinies insisteix norament, ltmentant la
siinaci6 creada per inconsiderable da.
minucia de protecci1 aranzelätia. Concedint-se a Bélgica avantatges iguala
a Anglaterra i Franqa patirem pitjors
conseqiiéneies, per Coser major la dem'acanale franco-belga i davant les diferencies de preu en les primeras materias i la ma d'obra. Gaveta serà responsable intensifienci6 erial que farl

anpossiale l'existència de ti industria
de construccid a Espanya, camp de
coMpeténcia per a lndustrials Ostrasg4rs. — El eslada. President accidental,
Joaquira Eitern."

Contra el propesil d'esderrocar les
merelles de Pralena
La Junta Directi ge de l'Ateneu Bareelon1 ha enviat a l'alealde de Tersa>,
con una enérgica prótesis contra el
propbsit de qua ha viugut parlant-se

arytieste dies daliderrorar una part de
les antiguas Murallas gua ' constituel.'
ama el nada pretiat tresor erqueelejle de
Catalnuya.

El Director del Musen,
Joaquirn Foleh i Torres.
Els doctora Estadalla 1 Pi n a-,
luga de la Comissia de Sanitat
de la Manao2umitat.
folEl Diputara Corta senyor 11S"MISCEL.LANIA PRAT DE LA
RISA"
•
Acaba de sortir el voluta primar da la "Mise.ellania Pral, de
la Riba", recua d'asaras en
homena•lge al t'andador de l'Ins
fiad d'Estucas Cata/ans. Canta
.
eí següent sumad:
_Pare Corominas --La sobirania dé les persones politiquee, J. Puig i aadafalchaEl arablerna de la transformad/S de
/a catedral del Nord importada
a • Catahinya. Contribució a l'es
hidi de l'arquitectura gótica
meridional.
Eduard Fonaaara.-Distribuoi6
altimetriea de las ,humitats mitjanes des del part de Baree'lona a la muntanya.
August Pi-1 Sunyer.-Els re'
flexos trbfics glueéniants.

,

Parlant d'aquest eseandales
' atracament deia el governador
: que era da suposar que es trae..
tava do la mateixa banda q ue fa

alskins dies ya Intentar l'asma
. a la Banca Padró Germans, de
' Iganresa, i abans d'atar a un
garatge del cariar d'Aragó.
• Es premia amb 3,000 pesse,
tea al qui aconsegueixi trabar la
pista deis Iladregots.

ALTRES ATRACAMENTS

La floristería que Ignas,
Cruenas posseeix al carrer
L' O r l a, it, baixos,
()taceta
de la "preferèneia" d'una atracadors que e s . presenaarea
el pretext de comprar unes delicioses cainalies, i •quan mes
atrafegat es trobava Faino, qué
era el que els despatxava, vas
amenaçar-lo perquè els fes romesa de tot el que tenia, i cota
que, ultra les flore, no hi Savia
gran coca mas, se li emportaren
el' moneder, un rallotga d'or i
la cartera; que - acidada -unes
200 pessetes.

Després de realitzat el fea
els visitante desapareguereri
sense ésser,motestata pea nin.••
En - Manuel .Ferpandez Pase
cual, xicot da 17 anys, anava
tranquillanient .per la Diagonal,
i en tambar pal carrer d'Aribatt
es veía sorpras per la presencia da das- stibjeates quo
apuntaren. 'dues piatoles arnIs.
ranienaea de fer-ne as si no als
donava els diners que dala al
d aman t.
El Manuel Fernandez, a manca d'altra Cosa. els dona una
cartera 'que solarnent contenia
la seva cadula persamal.
No as que el Farnandaz
portas diners, -sind lene el xieot
s'havia aniagat
la revoiverä
del par-Halan 1,900 'pessetes
duia per pagar el settnanal d'uns pareas paletas gire trabal'en al carrer de Casanovas.
Rayad, donat para de l'atracament a la policia, aquesta detingu i . poe despees a Francesa
Tetinas Fernandeza de 26 anys,
d'ofici mecànic.. •i Pera López
Barrio, de' 19 anys, del alnada.
°Pea
..
.L'atracat ele reconegué -.tot
seguit caítinantors- ae- la mala
feta; • as veié -que' car taäetii
novells de l'ofici, altrament han]
no' calmaran que s'h a n deixat
agafar tan de pressa!
Lluis' Nlaolau al'Oleaer.-piaa
dar-Teäorit. Manuscrit de 1.a Ei
blioteea .de Catalunya.
.
Pare Barrilla-Cementaras fonatica: Idees i realitats.
Llongf Navas, S. J.-Varietat'

nava d'Ase-alar (Neureipter) dedicada a Prat de la Riba.
Joaquim Ruyra. - L'educaeiS
de la inventiva.
A. GriermaGatala "Poli".
4. Rubió i Llaah-La Campa-.
nlyiu catalana e-ota el remandainent et, Teebald de Cepoy.
Campanyes fin Macedònia i da
Teesälia (1307-1310).
Lemas Gauchat. - Leben und
Sprache..

Mi guel Costa i Llobera, Pbro.
-Ilimne de lEnifania.
llaman d'Alòs.-dp a la rilarmes,
soria, d'Aman' uta, Vilanova.
Ferran de .Seg-arra.-Assassinat de don Antoni ele Fluviä 1
de Tarrefles, i homicidie. robatori i l'aaqueig del Caatell i terma da Palautordera (episodi de.
l'any 1640):
J. Massa Torrents.-La cane a
lana,
"BUTLLETI DELS MESTAE".
Ha sart u . el número 37 d'a:
questa' publicació,. el qual con»
té el sagüent
- . sumari:
A l'enloda de l'Assemalea de
Mestres Catalana.- Pedagogia:
Valor pedagògica de la Ciancia
del L'enguatara, par Barfnaleu
Olivar.-Vida Escolar- : L'Ensee
/varada. de la Físim. Elern iantal. per 11. CiimpalansaNarmes
per a In reaaccia de st Ilihre:a
ute praelicnies i per als trehalls
do tabardo/a-Set/nana final da
Labres.- Reyielee.-Notícies beaue,
n••n•n•••

Cifj

de Vede
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Seguint la intensa campanya iniciada pea eltments dircctors de la Cantbra Agrícola de Faset. aciucsts dies
passats s'han catebiat amh molt desttisr3 gme als pobles de Frieia i 151.s.
des imítalas de protesta centra rú, de
alcohol indbstrial en el vi i les be'guaco alcohaliquea :
S'acordaren enargiques conc'usicos

en defensa dls interessos vinaters
&mis s'acordil també assistir tot

poble a la gran maniiestació que
drá Roe, el dia 5 d'agost, a la e»
de 'la Quartera. d Falsea atub
encia dels parlamentario i repreOr

tants de la Cohiarca.'

-provenalitu

Ele malta Incidente que el despit Pogees fer sortir en alguna localitat se-

NOTICIES D'ESPANYA
e-114214n1110

El

conflicte bancari
mmmmili.O.11•13811mml....

MIS BANQUERS

DONEN PER TOTALMENT FRACASSADA LA VAGA /

ANUNCIEN QUE PERSISTIRAN EN LLUR ACTITUD
ES CRITERI DEL PRESIDENT DEL SINDICAT LLIURE QUE ELS BANQuzys NO PODRAN . SOSTENIRLA SITUACIO ANOMALA QUE STIA CREAT
..OMOMMI!

El mulliste de la llanca
EL

cuas

DE LA VAGA

Avui pot dir-se que tots els
brines han restablert, Iban oparatsions, encara que no normalMente sobretett els que tusen
Major nombre d'empleats.
L'Iliepano-Amerieä, tal com
anunciat, ha obert les fi'esteva
.
• nestretes de les caixes a les deu
d el matf i ha abonat tete- els
comptes, Iletres i altres valora
que es presentaren.
Uns seis-anta empleals etnties
et reintegraren ä Hure lloes.
• 'Per•eiereir Coacció sobre ens
foren cretnaguts, al carrer de

alguns vaguistes.
. Ultra els empleats reintegrats
dit Banc, es feren les operarobarle per raes de cent d'arrívats
•
ïie provfncies.
Als altres • establiments de
crädit es treballa per restablir
la normalitat, la qual cosa esperaven aconseguir dillutis virente

Ben-entäs que els empinas
que no s'hagin reintegrat al traban per aquesta data, seran definitivament donats de baixa a
/es, plantilles de nurs respectius
Bancs.
Eütie e/s arag-uistes regnava

7

ó, so,
incita desanimaci
Isto tot en coneixer's els propei
banquera
de
resistir
sita dels
reorganitzar ' les plantilles de
llur personal amb els nous era-

pleats.

'NOTA DEL WESTMINSTER
BANK
Als periedies s'ha publicat la
següent nota:
La sucursal de Madrid del

Westrainster Formung Bank feu
avinent al seu personal, el 26 i
el 28 de juliol proppassat, que
no admetrà, dintre el Bane,
cap ordre del Sindical ni deis
seas delegats, contravenint les
_ dictades per la direcció, perque
tal exercici ho estimava perjudicial per a la bona marxa de
l'establiment.
, Tambe ele previngué que es
precedirla e. la liquidaeid de la
sucursal en cas de vaga.
Par tal que continués la sugur sa 1 les seves operacions,
g'invitava els empleats addictes
:al, Bao a que tornessirt Ilurs
;caer:tete-al Sindicat.
• Malgrat aíre, la majória del
• Personal ha • contietuat eindicat
i én vista d'aquesta actitud la
casa central de Londres ha do<

nat /es instruccions necessàries
perque es procedeixi a la

'decid de la sucursal de Madrid
ititie no s'acirnetin noves opera:dens a partir d'aquesta data, i

quan hagin estat liquidats tots
eS/S assumptes pendents amb la
gaya clientela, serä clausurat.
EL BANC DEL RIO DE LA
•

PLATA

.Zi Bau e del .Rio de la Plata

• funciona gairebé normalment,
ami) els empleats que e'hael
. reintegrat a liare Mece.
Els que gaudien de !licencia

s'han presentat, ocupant llurs
eärrees i els cnIe es trobaven
westant servei a filo', se'ls ha
conceda permís.
•El Banc ha fixat un avíe, fent
avinent als funcionaria que per .
reintegrar-se a Ilurs *Pedres hän
de donar-se de baixa del Sindii afegeix que els sous seran en l'alentó amb el treball
.cradascd.
t'UNA CARTA DELS BANQUERS
; En Pastatge de leassoataele
kle la Banca es reuniren els ban
iepeers que basteen acordat el dia
eanterlor la declarad/5 de illegitirnitat del boicot, i per unanimitat també acordaren dirigir
una carta al Sindicat, com aixf
'be feren anit paseada, denunciant les bases si gnades iy juliol, per tal com el Sindicat no
lee compleix 1 declara la vaga,
• general sense avis previ i sense
. emte s'utilitzi la eläusula que
earla de comissions pariteries o
aehltids per als casos de dubt.e.
-La carta •dals banquers din
"Sindtcat Lliure professional
d'ernp'eats de Banca i Barca de
e e Molt senyors p ostres: Havent
HcA mplert per nostra part les ba• sos que vam si gnar amb aeuest
;Sindical, arribant l'iris a saLle nostres empleals ele
Ser
seas de la mensualitat de juljol üllim a tenor de l'escala en
'eles fixada, malgrat Ilur exaó, ens trobem sea
gerada elevaci
presos amb la deelarecid 1 plan
tejament de la vaga general,
que no te t'alindó car encara
11}, ,scdris ha dernanat res que
:•irkeetrn pogut negar-li 1 que tan
sipla poguOs servir de prietext
per a tan greu determinad&
tIneomplides, per Lene, per

gert dels representats n aquest

Sindicat, les bastes convingudes,
quedem per aixd exemts ele
oomplir-les per part postra i des
d'aquest moment els 4Banes • sigtiente les consideren rescindides i reunes en tot els que els
afecta.

Els preguem que ousin rebut,
quedant de vostäs atente, s. s. q.
e. e. m. — Bann Central, Baue
Vienen° Americà, Baue
Balee de Castilla, Crädit Lyonnais, Dame Calamarte, Corrales
Germana, Baria Alome, Trans-.

atlàntic, Bano Urquijo, Genzä-

le del Valla e Companyia, Baue
Espanyol de/ Rio de la Plata.
Babe Gerbänie de l'Areeriea del
Sud, Banco di Roma, Banca Armis i Baste de Cartagena."
MANIFESTACIONS DEL PRESIDENT DEL SIN DIGAT
Al Sindical d'empleats de Elan
ea i Borsa regnava aquesta lar
da gran disgust per haver-se
esintegrat1 a llurs noes mane
empleat retina/afana a seguir
els consells riel Sinclicat.
No obstante el president del
Si ndie,at, senyar Ochoa. ha fet
les neves acostumades declaracions als periodistas, dient-los
que la vaga continuara en
i gual estat que ahir, i que ele
Barios comeneaven de sentir les
con se ea Ocies.
Ha afegit rius demà se celebra r e. un míting en el qual es
diran moltes coses que fine ara
han rornäs calladas.
Ha censura/ que alguns va-

guistas apedreguessin ei
del Band da Bilbao, trencant
els vidres. peste ha dit que 311
ro pot contesta' molts exáltate.

Sin maltea lee • 1'1st/tardes P res e n t a

ELS VAGUISTES DETINGUTS.
Els dos vaguistes de Banca i Borsa detinguts anit pausada davant

del Banc de Bilbao, Josep Pintora
i Josep García Habano, han cstat
posats a la disposicia del Jutjat coas.
responent,
El jutge dicta aute d'empresonanient.
eequests sen els primera vaguistes
que ingressaren a la presó un cop
declarada la vaga.
UN INCIDENT
Aquesta tarda sha procluit una
gran alarma a la Gran Via.
Cona que en aquest carrer hi ha
instal.lats molts Bancs, s'havien reunit allà gran nombre d'ena/can
vaguistes; ternent que s'intentes una
agressió contra els vaguistes que
trebailaven en els esmentats establiruents ' es va avisar la Direcció
d'Ordre
Acudiren tot seguit agents de la
primera brigada ia algunes parelles
de seguretat, les •quals „sunularen
una càrrega, havent-hi les corregudes i esglais consegüents.
La policia detingué 28 empleats,
acusant - los de coacció, havent produit aquest fet una gran excitació
entre els erapleats vagnistes.

PERSISTEIX

LA INTRANSIGENCIA
L'actitud deis contrincants no ha
variat gran cesa.
tate,
Els Banca sostenen que resoldran
NORMALITAT A L'ANGLOel confiicte sense pactar i el Sindicat
AMERICA
dita que els banquero no podran reCom es sabut, l'Anglo-Ame- sistir gaire temas aquesta amoratarieä va concedir una fasta de litat.
La impressió general és que cada
24 hores als seus funrionaris
el dia d'ahir, per a evitar qu'e di a que passa la situació del Sindical es mes critica:
es produis la vaga.
Aquest ternas ha servit perANUNCI D'UNA ASSEMBLEA
que Paet personal es poses en
Ssragossa.—E1 presiden t Salda
contacte amb ele funcionaris cat Llore de Banca i Darsa ha viside rent i tat baneäria.
tas el governador, per tal de comualEl resultat d'a questa entre.. car-li que denla se celebrara sena Asa
Insta ha estat que arme en semblea per traeres- del conflicte de
obrir les seres pors el Bana, • banca.
comptava amb :3 dele 57 funSembla que va dir la seva imprescionaris eepanvols que presten tia q ueaqelceta provincia no airara a la
llurs serveis a la casa.
Les operador s. s'han fet,
NOTA OFICIOSA DELS
dar ae, •en • artse st Barre, ami) 'abBANQUERS
soluta regniarifat.
Aquesta tarda els bar:caleta han faNOTA DEL SINDICAT
ellitat la uota oficiosa seailent
El Sindicas ha publicas tina nota
L'Asseca cal anomenacla Siedieat
protestant cate el Baste ael Rio de U Lliure Profeaslonal d'Empleats do
Plata hagi fet pnblle q ue el Sindica: Banca i Borsa ha pretas apoderar-se
no ha complert les bases.
de la direcció deis baues privats, coma
Tasaba protesta el Sindicat que el a mesuro eilig qu e p oses Pecanainia
Gavera destorbi la seca eció i inter- nac i onal al servel de deserMiaada tencala. / els telegrames que dirígela a dancia.
provfneles.
El bolent, qua ha frenase; es volLA JORNADA ALS BANCS
gua aplicar contra un Baste ; denla bau.
El Darte "aransatlantle saleacauy ha eta estat costra una empresa indusobert atan les seaes portes amb setenta trial que llagues tingut nagua conflicernplears alem-nys I deu espanyols va- te arab els seas obrero i al dia segaent
guistes que s'han preseatat ultra vegas emitas qualsevol particular que callaseis
en la desaracia de tals Sindicaba o
da al treball.
Continua rebent sollicituta de nou aemests elements.
Comenea el Siudieat per assenyalar
personal i creta tenir completa la
tilia dintre tres o quatre dies.
terminis de duce bona per ju las deairean el dia d'avui ha admas tots terminas gatte despatses a talo o quals
els vaguistes que salan presentat.
emplean, posant dem'as una multa per
El liana Espnayel del R1u de la haver trigat a fer-ho.
..Plata ha /funeionat gaireb6 norraalContinua assenyalant un ternae de
ment.
48 horca perqua ce cedis a totes les
El Banc Urquijo, i g ual que alfa ha saves e:siga/idee; 1 en veure's fracessat
intenta una intervencie ane el tragues
funcionat Quasi nomulment.
Ha rehut crapleats de provfncle.a, del mal pea en qua s'eafonara.
No acanseemint, cona era laele, eamaraant normalment toas els satis ser- '
veis.
' ler-se del Poder palana per atropellar
L'Anglo Sud-Aaterica te una planti- el dret deis 'altres, ha acalat per /nlla de 70 emplean i han entras al tre- adar una vaga que <Bu general i que
ball tate mease 13.
ton afecta els Bastes que se il bailen
LaD:reecia ha firat un aals dient sotmas.
que harent concedit 24 hores per tal
Aauest darrer eas conetituelx
que els funcionare pugnessin definir la una Inca que ninga pudra. obfidar.
seva actitud 1 havent vengut matear
Avisats a tema de la gran tratastermini assabenta al pnblic que el Bane eendancla que lanuda tingut l'obra
reprau uormaircent llurs operaelons siudlealista, el Leer:asaba permas que
amb la mejoría del personal que taba continuas lumunement, hem clefenstt
reintegras als ecos noca
els Interesses legftims conrats n . nosaltres 1 tasaba l'ordre, la aisciplina I la
EI nersourd reintegr t ha dirIg l t una
lletra cal-lectiva al Sindicat escoben- llibertat del traben
tantao que se separa d'ell, per' no estar
No ens hern ares el treball
d'arana amb la ser/ política 1 tornant- rectlfiennt lea notfeica tendencioses o
falees que (Par/ ment porra In Premsa.
i l els remeta
El Wesaninster Foreing Bank ha
Tora clame d'armes han estat recomeneat cls treballa prellmamrs per putarles licites, des de la fallí ele/ Ideaprocedir a la cesa liq u idadd, éegons tina i calumniosa fina la ridfcu'a amehavil anunciar oficialment
asea d'imposar multes per railions.
Res hem replicat, perqua no ene
Al Bane de Cartagena s'han presea.
seeiblava decent ilescendir a aquest
tat alguno vagantes al treball, havent
emana 25 emple te de lana sueuraals terreny 1 salífera de sobres que el pil1 de Cartagana. Funciona gairebe nor- la/e espeeialitz-t en coses banearien
aap perfectament el que ha de fer,
ma:mena
El Bine Salaz ha ' rebut algunas sol- tense consalls de flirtee.
licituts d'ingras, havent-les acceptades
Les Cuajares de Corneas, les agrupaa reserva d'estudiaraes, pula amb el Mona industrials l tots ela marres
personal que alar va reprendre el tre- dienta cense cap creencia, G . he.D poses del nostre costea detnostrant-nos
ball te cobertes les places.
Un empleat del Banc de Castelll la sa y a eimpatia i adhesiö 1 «erina
nos el seu ajut valuosIseim que, corrabe tornat el carnet.
Els altres Banca avui no acusen cap 1 sament, no hem tingut neeeesitat d'util
uovetat.
Sembli que persanes (le la fandilli
Per a lea entitats que subscrluen i
dele vaguieteo van a les portee dele per als setas clients no ha °siM ni
Barres reeollint informe/Motu per ta t de estatal' el conflicte.
La gilestia sebe acabes.
trametre-les a Usos percate.
•

•

•

que se celebren en sota la comarca
amb ruotiu del casament del Raisuni amb la filla del caid de la cäbila
de Beni-Mesarat.
El Raisuni rep molts presento.
En les festes es va córrete la p61.
vors, fent-se un devassall de munici ona.
Després del casament del Raisuni
tindrà lloc el del caid Lal amb /a
filla capitost que va
combatre contra els franceses, i que
ara s'ha refugiat a la zona espa-

rien restats pel mínela procedlment.
Essent Idilaassibla contestar un a
un tete ele teste:acatar d'adheeee i afecte relatiaa.aprOfitem :apeara ocasió per
donar Malles gracias. pera serfem injustos si ro 1". Malla extensives laa bliaament atis - nostres empleats, la conducta 1 fldelltat deis gneis san l e s que
cal-re-apanen a bona cavallers I hornea
arab seutit de lureall4t, digna de tota
recen:petisa l • amb Papreci i estima
que lambe gandsixen.
El signen: Baile Eapanyol de eradia Zinc de Biscaia, Bauer i Conaptuyia, La/pez Quesada, Banca Sise'
esas 1 Lazar Broters 1 Compailya.

nyola.
L'AMEL DRIS ER RIFFI
Tetuan .—Procedent de Melilla

ha arribat a aquesta distar lasa-tel
Dris er Riffi, el qual celebra una
extensa una ex-tens a .conferanda
arnb l'Alt Comissari. •

la die)
l'Eludes mildsicria%

-desalSnqutprsoale

vaga.
Entre els sollialtants Dativa doctora
en cien/ales, rica:acata Ilicenciats en filosofia 1 llares i d'altres professlous
Iliberals.
S'han registrat diversos incidente
sense importancia 1 s'han practicar algenes deteacions.

Tafarur donen compte de /esofestes

DIU EL MARQUES

LAS respusehilflets

D'ALII.UCEMAS

DECLARACIONS DEL GENERAL BERENGUER
El general Berenguer, parlant amb un periodista a Sant
Sebastiä, fin manifestat quo
avut o demä contestarla a la Comissió de responsabilitats fentli avinent que en la • pròxima
set/nana compareixerà davant

En rebre a tnigdia els periodistes ha
manifestat el president que no hi havia cap novetat,
Ha estat repartit a tate els ministres
la Mcznaria sobre cl Marroc.
Avui marxaré al camp i dedicaré
el di a . de deme e estudiar - la.
--Seta un pi ?—li preguntat intencionadament un periodista
perquasao..ea tinc—ha replicar
el president—; si de cas sota una acà-

d'ella.
—Per als periódica—dignano vull parlar de responsabilitat s , car careiso d'elements de

cia.

— Ja hatea vist 'que la ' pretina reflecreas la tranqüilitat Política. •
— H e me—ha 'eontestat el prcsident —,
abra a el que joi els havia dit a vosees des del primer dia. No nego que
• piseetai hacer-ti 'alguna diferència . de
critcri, paró ' arribarem a un acord
complet dintre !a majar cordialitat.
Indubtab'emznt pot haver-hi algun
criteri que no sigui igual al dels res'
tanta companys, pera amb bona volutatat ?arribar à a una intelligancia.
EL MINISTRE DE LA GOVERNACIO
El ministre de 1a. Governació ha
manifestat a migdia que anava entratar als Banca part del personal
vaguista.
Catorze d'aquests han estat
tinguts per exercir coacció sobre els
que volien treballar.
Han estas portats a la coninsaria
del Congres i des d'allí al Jutjat de
guardia.
• Sobre la vaga .dcla minen de Biscaia ha intanifestat que continuava
en el mateix estat que en dies antenors.
—Peró no s'anunciava la vaga general?-1/a observas Un reporter.
—Donas no en sine noticies—ha
asseguaat el ministre.
El governador de Biscaia continua les gestians per tal de trabar
una solució. •'.'
Algun periodista ha tornar a par.
lar al ministre de la pm-sec.:ció del
governador de Barcelona contra "El
Diluvio".
Scrb e alise insiateixo en el que
he dit aquesta matinada: no creo que
existeaxi tal persecució.
—Dones serabla—ha insiatit altre
periodista—que els centreS, sacietata i altres organismes sen coaccic••nats pei. scnyor s.Portela perquè no
portin llur publicitat a aquest per/adic.
—No crea cate el gavernador apelli a tal pro:ad/mena
Ha acabat el ministre parlant novament de la vaga bancaria, expressant la creenea quataambe acabarà
aviat perquè no té arebient.

D'ESTAT
visitar el ministre d'Estat els
representants dije/o:melles de Colón>
PortugalHan

...

(ille
• e tii

PPIT ,J

NO III IIA NOVETAT
efelina. — De D . r Qualtdani i Tafersit scatiren eolumnes per efectuar reeoneixeatents en diversos direacions.
Les forres tomaren acuse novetat.
El general alartfnez Anido, semin al:I V:Ir dels comandants Sala:zar i Leude, estigne avui a Dar Drals exnninant les obres de laaleae,ava, a punt
d'acabe-se.
Despaas, acompanyat del general
Ech .gta, anta a Tafer j t, inspeecionant
el campana:1st de lea forres allf destacades.
Durant la viaita es va veure grups
de mares que ea fortificaven prop
Nebel ladilla. El grup d'obusos comandar pel tinent coronel Parea lidsl féu
alguna dispara, velent-se els moros fugir en diverses direccions.
S • ha reforeat amb una seccia d'artilleria la posició de Taurina-Tusa/u.
Un batalla de Cerinyola que es trabava a la piala ha citat traslladat en
camions a I l Aernalrom de Tantas, on
restara destacar.
Comuniquen de Chafarines que allf
s'Uta suspas els banys, per haver-se
alía aguas talan-can per la balita
ELS MINISTRES DE LA cuuna&
I MARINA CONFERENCIEN
El ministre . de la Guerra va visitar
ahir el nilnlstre de Marina, sosteilirit
ton dos consellers una llarga canterancla.
Preguntat el general Alzpuru pels
reparters sobre el e.eu ohjecte, aquest
ha negat que tingues eap importancia, manlfeatant que solament tingue
per objecte sainar ha visits que cuera
Ii baria ter l'almirall Aznar.
DESMENTINT UNA NOTICIA
El subseeretart de la Guerra, general Bermadez de Castro, ha dit avul
als perlodistes que no eren eertes les
afirmacions tetes per detertainats periedles de qua el ministre de la Guerra hagi negar mal cap doeument sollicitat per la Comisaba parlamentaria
de responsabliirets administrativos.
DEL CASAMENT DEL

RAISUN I
Ceuta.--Els 'moros procedente de

judici.
.Sens dubte que el meu proOs 63 dels esdeveniments ende
greus quo s'han registrat a Espanya, i nü obstant, abans de
resoldre'l els consellers, marxen
estiuejar, tan mateix com si fos
el preces d'un caporal de carrabiners surnariat per centra-

EX-ALCALDE ASSASSINAT
Granada.—Al noble de Huertos de Tejar ,ha aparegut assassinat l'ex-alcalde conservador Francesa /Vibrar Ramírez.
Encara que es desconeixen
detalle del erlm, circula el rumor que l'aelor de l'assassinat
es Un regido' d'anuda &jinetea,

NONELL.DERMAN
CAN!». : VALOtiS : CUP0a3
Rambla del Centra, 16

thewes 1 C,,,S. en

ment, el qual leníg rieelitats
amb la N'ir:tinte.

Darrera hora

BR:1:GA, CANVI, VALORA
Rambla del Centre, núm. g
Tetefune 1230-1231 a,

I

CAMISERIA

DE BARCELONA
CONFERENCIA D'EN GEANT.
SALA A LA 30VENTUT NACIONALISTA "LA 1-21.7
Anit papada, a les ¡lee, el senyor
.7. Grant 1 Sala desenrrotlla la sev
anunciada conferencia sota el tema "EI
Nacionalismo i l'obra de la Protectora"
al local de la Joventut Nacionalista
"La Pele", el qual es vele molt concorregut.
El conferenciaut eelica els difereuts moments per sale los travessat el
Nacionalisme, cona samba el deseurotIlament de la Protectora.
L'auditor/ corona la tasca del &anua
Grant 1 Sala amb 'sorollosos aplauda
mente, sortint altament satisfet de
Pacte.
Per manca de temps ens ea impossibis donar avui la ressenya completa
d'aquest Importaat arte, al qual dedicarem oportunament Palencia que es
mereja.

F. VEHILS MAL
2, Portal de l'Angel, 2
esmweeer•

"
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per Iota mena de tragan

Oi I I LICORS
—xrefoTo - BOMBES
de Vi,

Per a CELLERS COOPERATICS cle GRANS 1 PETITS
rendiments
—OModlls tieso/ate Per a
DARS I cellers petits

TALLERS
JOAN I-St;AYOLA
JAUNIE GIRALT, ntlm. 21
P.
Talaron 1430

BARCELONA
loweimmenisearaw

ALCOHOLS PURS

rectificats de 96/q7'. Especiali
per a Cliniques, laborateris, faa

mäcies. perfumeries

Es lamenta de les eampanyes
que hom feia contra la seva
persona, i afirmà que tenia el
convenciment que l'opinió no
eslava pas contra ell.
LA COMISSIO DE RESPONSA-

ANISATS
de totes s'asees
VENDA A VENCEOS I AL
DETALL

BILITATS
Fins al dimerts ja no tornarà a reunir-se la Comiesid de
responsabilitats, can espera que

A.

ANTICII

Ronda de Sant Pan, 32.
Telefon 8 1 0 A..
•

per a aquest di a hauran arribas
mans del acta president dadas
i documents requerits en diferente eircurnstäneies.
LA JUNTA D'ARANZELS
Al ministril . d'Hisenda facilitaren
ahir al rnatf la segilent nota oficiosa:
"El dia 3 del metí es rein! la Camissió permanent de la junta d'Aranze's per examinar i informar els projecan d'arranjarnent cornercial amb Tu
seis, nasa-Matra aquest protectorat francas al ragim del converd franco -espanyol del 8 de juny de 1922 i el conveni anal) Balgica.
Presidí el Son-secretari d'Hisenda,
després d'ala-unes dec l aracions sollicitades per les representacions de la Comiasió protectora de la producció nacional i del Fousent del Treball. queda
aprovat el dictamen salare Tunis
janeant 'es explicacinns doincles pel dit
sats-secretari i els senyors Castedo
Lapsa de Lago, salvant els seus vota
lea clites representacions.
A continitació i amb iguala resultan
i salverats s'acorda per majada infor-*
mar favorablauent el projecte . de.conveni comercial amb D'algica, del que
dóna lectura el secretad d'actas.
A perici ó de la Junta ei vocal senyoa
Castedo, que representa en la Cornissió
de tractats als ministres d'Hisenda i
dc Foment, &Ma . compre de les negociacions exposant les concessians atorgades a Espanya i les concedides per
aclimata dintre la majos reciprocitat pos,
silale, fent ressaltar qtie els drets exigib l ea a Be'gica hauran d'ésser fraile
papar tense recarree pel canvi or durant la vigencia del conveni, havent-sa
aconseguit reduceions d'inaiortancia
vías, fruites, olis i determinados manufacturas de aseo, a part de la coritoliaació de diferents franquícies per a
ala/erais, trementina, llenes i semi-prodictes de suro i el tracte de nació mas
afavarida per 'a generalitat de l'expon.
racie espanyola.
Es fan reduccions a Belgica amb 57
partides no convingudes fins a la data
de les quals a arriben al 2C> per sao, no
excedint cap a la baija Anítja d'un ID
per asea que en .alguns casas no pana
•
de s.
Es consoliden els drets de 'a segona
tarifa espanyola" per a tie paredes, i
iti han itas més en qu'e les concessions
són les atorgades a França, Anglal•erra, Suissa i Noruega.
La Ilata de productes sttbjectes de
tracte de mas favor compran poc' mas
de cent en concessions atorgades i unes
dos centro qüe no alise concedit • fins
a la data en cap país.
Intervingueren cn la discussió, sidarin t conceptes i nformes, els sots-secretaris d'Hisenda i Treball, el director de Duanes, els senyors Canals,
Prieto i viscomte de Cusso, i els t è cnics Castedo i López de Lago, que defensaren els projectes jutjant-los
certats i cenvenients en els interessos
d'ambdós panes, emitint la dita Comissid nfortne favorable amb el vot en
contra deis senyors Canela i Guaso."

15 "

"

BOMBES

Maura.

I

12 "

Perel

" feral-se

GRANS REBAIXES
ememmeesura

/O/MI/MOMMOMMO

Ni:5\7 es religioses
ban.
Respecte les declaracions del
Quaranta hores.--Esglasla majar de
Govern sobre el que cal fer al Santa 'Anna. Boris d'easposicia: Da
Marroc, digne: —Una cosa és el dos guatas de set del matt a dos (marta
que teericament digui el Govern, de veis del vespre.
a Madrid i una altra cosa es el
Cort de Mari l.—Aval es fa la visita
que allà es pot fer.
a Nostra Dona de les Neus a Sant
Davant la possibilitat d'un 'Jaume o al Sagrat Cor de Jesús.
abandonarnent del Marroc, queAdorada nocturna. — Tora de Sant
dant-nos reduïts a la costa, ma- Francese d'Assas.
nifestä que per aquest pla calCOrellttit5 rep redora. — Esglesia de
dria sostenir a l'Africa un exer- religioses de Merla Reparadora..
cit tan noinbrás • com l'actual,
Valles en sufragi de les leimen del
perque la pressió de Penen-tic Purgatiari.—Torn de les Cinc Llagues
augmentaria considerablement. de Jesús.
Creu que a l'Afrtea no hi cap
alise pla que el del Govern

10 Ph

Camics Cap

ImANNMIas

MIREU QUE ES

EALïSAR

FONOS!

CARROSSER

Ale O CO/1 e. .e,anta
au. pronan 1.et conde,
Lasa marts

LECHERA

CARROSSERIES
DE LUXE,
TUR1SME
I ESPORT
—0—

00eGul-L A el. Sit., PE.
Trr, SeevORe,
GRASO() COM
UNA F061*.

Poa.RA

I

rol

ie

MI1 1111 fikiTillS Nix

REPARACI ONS

AGENT DE CANV1 I BORSA

iorii2eu prempa3fas

I FASSEiG DE CKACIA, 17
..MIlifM,

Cumplimentació d'ordres

1

—O—

i de Borsa en va;ors al comI tat i en monedes astrange- I
i res. Intervenció de contrae! tes comerciate I prestees
! sobre mercaderies es va! lors; subscripcions a eraa
I presLits, etc., etc.

Cotes completament
equipats de les millors
marques

OMMOM

DEreech5 té.mieE
lege.rbtflrapiTE,,

Tallen: Dipu'ació 35 al 35
Tel. 200 II,- BARCELLNA

1 Telefons: 445 A. 1 4S 3 A. S
.
I
e-ee

HEMORROIDES (321121)

Cura

radical garantida lenta °pereció.

Sense pomadas ni supos1toria ni pesarle;
no es reproduelxen mal. Dr. Cardona..
Rambla da les Flora, 24, 2on. De 3 e 5.

MOMO

dele Hospitals de París. Pell i
Doctor Niontañä. veneri. Sant Pau, 23, pral., 2.4

e

SOLER i TORRA

MANS
•

E3AN.QUaRS

RAU/ A DELS ES IMOIS. 13, i 13ONSULCES, 1

e.

VALORS - CUPONS GIRS CANVI

riegoci3m

Mis eis cupos

vencirnent. 1 d'agost
teeEMEEMMUMMIEMZIMIML

Dr. FALGUERAS

1 FALGU ERAS

METGE DENTISTA

Medicina i Cirurgia do lo boo4,Ronda Sant Pene. 15. priMer•
n.taie cense paladar, et2,De 4 a O.

ßfssabte, 4 d'agitist da 1923
t.--

GRAN.1.93
E1AG, TZEn955

del dilluns día 6

Obsequi

6 Tovallons ¡arete) crepé per 2'25 ptes.

FABRICACIO PROPIA

Grans rebaixes a totes les seccions
Jocs de tanta, Llenço1s, Tovalloles, Cortines fil, Cobretaules, Bitnoves, Mocadors, Equips, Paueretes, Gèneres de punt per a senyora, senyor i nen,
Camiseria en general, Jocs de Ilit de 25 a 500 ptes. Teixits, Percals, Etatnins i Vollettes ¡lisos 1 estampats
NOTA. - Tos eis dissabtes presents de globus als compradors que facin compres per valor de 5 pessetes.
esenesammacuseastnreaamv

4siessetes•

LA CATALANA

‘.,,,,gaszzawasmaszionmeow

PI-7CTACLE
-TriATR77:S-e-i-e4-t-e-s-4-15-34-eave-s-,14-e-b-e«,ta-p-

e

t ELDORADO
i Cernpanyta c'etnic'n-lirica .
PRaDO-Cl-ileGTE
e9 Temporada popular.
ea
Prcus -econòmics i
„.

,

+
e

9.

ro Avui, diumenge, tarda, a
dos quarts de cinc. L'entre% ms 'Los boldhevigues. La
i fantasia cür.nico-lirica en
un prüleg. un solt, cinc
:nauguracions, una pellica- y,
la i tres radiofototelegra- li,
iines,-en prosa ."' vers, origin al d'Emili G. del Castillo, e.
Y,. música del mestre llonse,
e3 . Barcelona Ea divierte... .,
eis ExiCressonant. Orzo &to p - t,
2. racins de Castell i 1:emane_ dez, Bulhena. i Girbal l Moz, ralee. PeUtoola de Studio
Films. , Vestnarl .de .Peris
Germane. El celebrat sainet en un acto i quatre quadros, 9
es (le Ramos Martín, D-11.12ida
del mestre Barrera,
i
El reto de la suerte
▪
O
l
,
g Ni a les den, el sainet El
' de la suerte i l'exitäs
ee niño
1..", de la temporada, earcziona
:.
i, es divierto. - Dernü, di- Y.,
i limis, granrhoses funciona .1
,Z crgan.itzades per les nefritis
4 dc la companyia en honor 4
de Lep!iln i Cabezos:. Bar'y oelona te ellvierto i Cante e.
España, Fado; Los tras ases .
del Sesee, earr&tin, presene -lack, del gran artista ;.74 a r'• Zini, imitador de n'aquel Me>. lier, La Coya, Lulú, Se:6s,
4. Pilar Alonslr ; Paora impe- e
r; rio.
1n:,
ti-D*4-2e4-2-1-Vi444*-->D4444-4.3-4ei

t

.

•

TEATRE GOYA

.R>

9 d'agost de, 1923

e

1923. Tarda 1 niL. Companyia de
sarsuela i opereta do
JOSEP VIÑAS
amb Empar Romo, Victòria Racionare, Radia iNernändez, Manuel Fernändez i el tenor de
moda Maten Bultart, el millor
carta de Barcelona.
QUE ES GRAN BARCELONA
pel seu creador AVELI GALCERAN
JA SOC AQUI, NANDU
Segona part del Barcelona,
LA FODNTERIA
per aquesta companyia, que
amb tant d'èxit l'estrenà; en
aquest. teatro.

6-% A

e

•E O 1?.. P. O a

El cas es-tranv .del doctor
. :Ickyil‘,:
e. de l'autor an g les Slevenson,
interpreütla magrsIraiment
.¡ pel formidable, L,eter ule-

t.

1

Man2,,,

CONRAD • WEID
Nota. - Aquesta prorlue4›', rid ha estat presentada a
Berlin 83 dies censecutius,
ocasionant apaa.-sionades
controrsies entro mate,
i espiritualiatub.

F ME

cmonz.,,cs...-einermarmsouswarosassrmaxciaranewsOMMI

Cinema

Princesa

Avui, El Gasten de La Rette,
En cos I ánima, Uli viu amb el
trolley, La nava casa de Blity,
Veritable felicitat.
e

RESTAURANTS
eeeseteeeteee+tereeffleeet
LES PLANES
Hotel Restaurant Versalitas
Obert des de les cinc
del mstt a mitla all
Gervel de ootert h a la carta
Caberle de 7'60 pta. endavant
Ilabltaclons per a temporadas a
preus econbratcs
Aigua del Mas Gulinbau
Casal espeetal per a automebIls
Telefon 7 H
Propletarl: loan Cd (do Pantle
VERSAILLES)

Tel ;sfOrt 1371 A.

L'ilnie local que disposa de
Púltim avenç en la projecció de
la cinematografia. Avui, diumanga, programa variat. Sernpre els minora èxits, E! vencedor, gCandi6s film dramütle i
dt.1 gran éxit, pel célebre artista
Willi"tra Farmin. Programa
air.erica. Els condenmats, preciosa cinta dramätica, per la
célebre artista Linda Pini, da la
marca Cines; La venjança d'un
boig, preciosíssinta cinta eón-1ico-dranlätica por l'eminent artista Enid Robert, do veritable
zit: 'La . casa do (Daneses, rd inic j de gran broma. Nit, estrena del gran film Surt do la cuina, per la tan desitjada artista Marguerida Clark; Programa
Ajuriá..-Dema, cinc grana estrenes.

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou_

LA RABASSADA
Hotel -- Restaurant -- Atraceions
loo metres altitud. Programa encisador. Temperatura deliciosa.
A Habitacions Gran confort per n fa1 millas. Serse> permanent d'autocars
neo de la piara de Lesseps (Josepets), del migclia per amuht. Tete-ron C204 O.

el1094-Cheeet44.41.1K-9-24+4,44-44-e
"e•e414-4.411eeeenteee-Z+94)efert.'-'

Restaurant Elèctric

LES PLANES
Toles les nits sopera americana JAll-BAND
Coberts a 10 ptea., i carta
Trens cada 20 minuta.
fins • a l'id°.

--

DIVERSOS ---

a 1; laraa, sessiS continua: l'estrena. del Programa Murta: Doblete,
i xinsons, pr Mary Piclrford; Pele
ftrre do 'honor, per Ilion Caen - ms • re; ni gran problefna. rat, estr,ua:
e La blla del cavc1, per Ellet Date, •
1 Elf,le Ferge,:on. Dama, dilluns:
Z. El rana°
Por, per W. S. Ilart;
▪ nercant un pecador, per Consto.nue
I lasrrena Patty a la
cuino'

/ l '.--..%

Bou!.

PARC
1 atrae-ciada
Avul, tarda, .concert
per la Bands de Verrara Nit, concert 1
r e- perle- Id de "La batalla de Castillejos",
per l'esmentada Dan'
da de Vergara

Gran Teatre Comtal i

(Enmanga, larde, a dos -.0.
cotana d,, guarra, lnit. a dos quarts
dr, dcu, gram1103 programa: 1. La
' forrnosissirna sarsuela en' 3 acte., •
CATALINA'
magnifica presentacM; decoras nou;
II. Comiat de la
4 . TROURE PORTU25LIA
d). amb els sena cants 1 bailo lusitan3. ,
Demb, dilluus, larda, a des quarts
ue c;r,e , marjnAe popular, L Los ••>•
5 eat, a2aliaacaa; II. La °ancl(ln dol .',
naufraoo Ore.; actas)
" Butaques de pritne,ratlesse, 2 pts,;
,It
de sccona, 1'50; 5( -arques les alMeallmts.
.. Nit. a les tres
der.: l'alt do la lempo- 4
1 rasa:
1RVE CEGAR:
ZCr

"..

t

83.534'96
146.275'85
294.707'82
533.511'96
937.532'11
5.955.4.12'65

Reserves esta-.
tutela i per a
eventualitats
5-5.020'13
291.457'58
811.810'14
809.167'86
1.363.194'37
2.000.000'00

Autoritzat per la Inspecció d'Assegurances en 26 de juny de 1923.

ASA

Restaurant LES COLUMNES
Corte, tele, atunera Muntaner

es ven al carrer de Mallorca, entre Unlversitat t Aribau. 8,590 pams, mi. 325
marres, amb magatzems de mes d'11,090
paros. Bona tatxada. AiSlas prOpla. seas')
ce:1. . Per 60,000 duros. Persa de Contraetacid, fi. .A„ Passatge de la Pau, a,
entresol. Telefon 5424 A. De 4 a 6.

Coberts a 8 1 4 penates'
Eapectalitat de la casa a 280 pta.
OrlAMENTS ECOZIONICS
aerr e lx a la carta

Saldo Compro
Vilamarf, 47, entresol, 1.4

JOVES de 27 anys, empleats de
Banca, s'otereixen per a Fernando Poo.
ESer11114 0, a LA PUEL/CITAT, mira. 5000.
DOS

la dura ' de Feixampla, molt centrie.
soterrant, V anta baixa, principal i primer; algua pròpia: bona construcció.
1 7,500 pams. 60,000 duros. Bares de
Contractacid, S. A., pasase° de la Pau,
núm. S, entresol. Teleton 5424 A. Do
quatre a
II

Unica

casa per a

Calcat bo i barat. Tapitieria, 29.
• Sucursal, 13

XALET

Han arribat els dar.
rers models de les
famoses motos
- angleses

ROYAL
ENFIELD
Demaneu catàleg i
- preus al Represenlant

J.

Cäsamtiana kra

Rada de Ultima, 103:
CURADA PER 50 PESSETES
mitlancant el non 46
PERFECT " Aquest
e mude
practle
aparen
arnerice
elastle, sense ressort, que lremmotIla al con com un guant,
no te, els detectes nets sistemas franceses, superant.los
en Gualltat, comaclitat 1 co els resultats posItlus de contenció l euract6 radical de l'hernia (trencadura). 5,000 pes- •
setas CO regalen al gol demostri el contrart. 1-lo us neu
deis incapacitats 1 tracassats Imttadors que recorren la
nostra regló anunclant-se pels hotels 1 rondes, prometent
e trencat •Finapossible. No empreu cap altre embenat nt
braguer sense t'ave abans j_lassalar aquest meravellOs apare-li. Assalts gratis de 9 a 1 Tde 3 a 7. Casa PALAU, carrer
acople. neitner0 14 (tocant Desgiésla de la mercan
ernte-ta t

RRE

vena= a Sant Gereast, ea besos I un
cèntrica 1 ben orientada; frondosa
arbreda; 15,000 panas; per 19,000 duros. Boina de Contractacid, S. A.. pazsatge de la Pau. S, entreeoL Tetaron
5424 A. De 4 a a.
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Factoria

Americana a Europa

6EL

1

Tres s e- enteco de pati.
natde dleries
Iazz-Band Verdura
Eamerat semi
de cafb-restaurent

34.1,0A+144--leeteet5,14,-,"44444,•:.

rn-,544,44:4+12»3-94-M,W)8444e:"

e Monumental - Pedró

29 març -- 9 abril 1924

Wailzyria
. Venus Sport - Palace Ball sT-E
e,ó .
e Ronda Sant Antoni, 62 i 6i i
!,e,..i.', marn.,,i (pi/
Tigre, 27 .
a:,ffi,,,,,,,,
A.,-.1,
a 1. El /Ill del picota, orltner em. A
:lodt: Del vlu al pintat; La capea
d'En Code; Actualitate Caumont, I
Tarda: L'atraoció de la mort, PriMera Jornada. Nit: El fill del picata. 11 1 III episodis; El cessment a
la mItJa dt. Denla, dilluns: Un cowbol a Noca Verla; L'atracció do la
11-1014 t, Il 1 últtala; Cl ea/rallar ds
l'arraadura

Teatre del B059
x
Aval, diurnen, 3 d'agost de
4ee444244~~44.44-t-Seee441,44644."94

7

CHASSAIGNE FRERES
1

PISTA
DE

• la boruca coinedia La veritable fet.
4citat; la ce-solea Ull viu amb el troe ney; la de gran espertach L'atrae• ció de la mart., I Primer ruisocli
<
Ei eli del
1 la colossal
rata. A la aessid do la „i t estrena
>4 riel segon episodi de El MI del oi,- rete, 1 sea, ma 1 nitinia .1firnlida
L'atrataló da la morl
fr.

128.26404
125.322'62
310.864'26
469.14841
1.161.798'61
8.661.553'66

Reserva de ris,
cos en curs

BARCELONA

[aporta

Gran Cinema Bohèmia

7
- ‘t,

264.105'57
429.18186
884.129'47
1.600.535'89
2.812.596'33
16.262.32837

F iF 1TIIiI

enslalomlualecaarstacznIsalapapap.........
,

e Avui,
sessid matinal (111
4 a / ; tarda 1 nit, grans programes:

primer actor Enrlo

1872
1882
1892
1902
1912
1922

CA

er-4.:k.,,,call42413a27332anrmexamara.„,.

41.11~5-S.34e4-44.24~>34-5

Sinistres
iridennurzats

mies

Anys

TURO
PARK 1
=2171 a 3 3 -PARC CE MODA

•,-J-11-5-ye÷›.10~444-3-1.04e-;,,

i TEATRE COMIC It
. Gran
compan y la lírica da sarsuela,
olie.'eta 1 TEIV1 g ICA, dirigida pel

eltuaotó 1 desenrotllament do la Companyla

al case, centrlea, barrt comercial: 6.300
Dams. quasi lote edifIcats. DtleS bOUgues
t guarra pisos Cables. Bona renda amb
j Coser el,, lloguers molt barata.
20,000 duros, a pot mes da 3 duros el
pum. Borsa de Contractació. S. A., pal.
sage de la Pau, S. entrcsol. TelUon
5424 A. Da -1 a 6.

Aval, tarda, sardanes 1
putainellis. Tarda i nit,
Concert per la Danda
its9dors de Plasencia.
EL 301_2r) HUM4
Darreres exhibiclons de ratracriö mes sensacional del mea
Cate-Restaurant de primer ordro
AuZeztuilbus des de la placa de Ca
-taluny.Tró
Para.

Salé Catalunya7-7 dliunenge, gran matinal

AtBSEGURANCES CONTRA IN CENDIS Ex p LostoNs DE TOTES CLASSES
Contra la,.Pérclua de Lloguers Riscos Loaatiu de Recursos i de Paralització de irebali a cau-i•
sa d'incendi
Fundada en 1865
, INSCRITA AL REGISTRE DEL. MINISTERI DE F0114ENT
Domiciliada a BARCELONA - Rambla de Catalunya, 15 l Corta Catalanes, 4324
Capital subscrlt: Pessetes 5,000.000-Capital desemborsat: Pessetas 2,000.000.-Reserva Estatutitria: Pessetes 1,090.000

Itets

Oe144+90-.1-~941144,44-elle-e,...
CIZIESZT-3.9.11111MICEW

Avui, Ei vertigen, La venjanca d'un he?g, Partit de futbal
entre Espaitya 1 França, Triguitrae vertiainds, i la primera de
El fill del pirata. .
wir-Se'.1-1--zet>4.11-0-.1-e-Meect-1-11444-d•

t

Vegi el irle diu En JAUME AMIGO, de BARCELONA, Hospital, i 44, primer,
"Senyor NOTTON: No s6
cona manifestar-vos el meu
a-graiment pel bé que em
trobo amb el vo.stro aparel glratori-graduabla, degut al molt que he sofert durant bdta la meya
vida, amb bita mena *de
braguers, sense alleujarse el meu mal fins a conéixer el vostre aparell,
gràcies al qual sembla
que m'hagin tret trenta
anys del damunt. Per
aquest motiu comprendreu. l'agraiment que us
servo a s'ós i al Dr. Degoliada per haver-me 'recomanat la vostra casa, puis
mai. havia cregut Ole a la
nieva edat. 78 anys, i el
temps que dula pattnt, arribés un dia en que no
ine'n don-és compte i tot
gràcies a l'aparell "NOTTON". Per be de la bumanitat us desitjo que
visqueu molts anys, i ja
saben que podeu disposar
d'un client
Llegiu cada diumenge
un nou testimoni d'agraiment i demaneu de franc
Tractat de Hörnles a l'Inslitut "NOTTON", BARCELONA, Ronda de la Universitat, número 7. Visites de 10 a 1
do 3 a 7.

Diana-Argentina
Excelsior

-4«.
es-e-44~a+e;
e.4.9.99e."eeee444.

Gran 'vio Layelana

u,.andlvs es- rieveniment0":
Estrena • de In; sensacional Y.
producci ,5 tragica

s

.3=CIrreMme1213CreCeaseloSte.30212=mecoaaMSi.enMIM

¡pm li

CUREU
LA VOSTRA liLmilll

tI

Claris, 43
PIANOS, AUTOPIANOS, HARMONIUMS,
ROTLLOS PERFORATS
PIANOS DE LLOGUER 1 D'OCASIO
Vendes a terminis. Pianos estrangers

466§44~S441-99ele+Vetfleellet-S443444.9!

Avui. diumenge, tarda i nit,
grana baile de societat per la
Banda Venus Sport, que tan encertadament dirige- ja el mestre
En Domènec Ponsa, estrenantse els ballables següents:
Pas doble "Flores del bosque"
Vals "Alegria"
Orlo Step "Las palmadas"
Ronda Sant Antoni, 62 i 64 i
Tigre, 27,

En els grans palaus de l'exposició

Fira tècnica - Diverses manifestacions
industrials adherides

11.111110021294

CASA

venern, a la dreta de l'ElzarnPla, ben
orientarla. 16,50u pams. Magatzems I
(ioterranis- de- loto 141 S UP014114%10 . B en
construida. Emblgat de ferro. Afana
própia. »ConSO,', ele. 93,0119 duras.
Bortia de ContractectG, S. A., passatge
de la Pau. e, entres01..Tcleton 5121 A.
De 4 a 6.

e

•
IN

lllll

menzainteremilluenteimeata
Vins de postres des de Voo peseles
„ o'75
„ de taula
Vinagre a 75 centims

Venem els millors vins

.

Cellers AR

MARISTANY

Vergara, núm. 12 Telel, 961 - A
1645-G
Ramb. Catalunya 85-

Obsequia els tus bastes amb LLANO GINETE i CAMPILLO- RIOJA

zexilAttA4115111NIESEINRIMMINK21273MAINIMANSIDal
-els11141••••n

—I
Planta
ondulada de
120 per 75 cm,

Plaques de x 40 uta
Ptes. 3 .0.5 an.

0) 231.

L'ORTOPEDIA M DERNA

PER A TEULADES

Ptes. 7'60 (n.2

Fill de B. Cffircasona
'Taller 1 despatx: ESOUDELLERS EILANCE, S.—Tel.:don 332E A.

Materials armats ab amiant exclusivament

j

Braguers reguladors per a la retenció absoluta de a trerxcadura

JOSEF ESTEVA 1 Cia.

17 AIS DE TETES MESES : -:FAIXA - COTILLA EIHOWIAL:-:510 . 11ELS DINOEBES
Cotiltes ortopediques per guarir o corretgir les desviacions de l'esquena

Portal de l'Angel, I i 3 pral.:: Telefon 3344-A
Fätbriee

øs

Sarrià

11.4.0..CEL.ONA.

Mes de 50 anya da practic.a asir, la millar garantía

pareas..~‹.

.344.4ear•se
eiraussmeasiamiaiimmoulsaris

Qui D anuuti3, no la
fil yuil,

!I

P el

a

p

-

100 poNselfm

el

S

•ÐEP

OCiETE GENERALE

Li

it

E

Sucursal de Barcelona
Plaça

•

«r

Cl 1011er.

Cariaren antli htslletrt del Sano
de 30 51 n 13~e3 en acimut.
;in sena n st!artmtna
da gran Constat

de

azt

Catalunya, 20

-
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be /Oda! alla manitestacionc s.vretrirts,p rostatitia,
un
cual,:, gai. Inarintd, etc., por e ró nicaa y
renaldes que sean. se curan pronto y radicalmente
con los
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Recomanem que no deixin de "visitar aquests
magatzeins abans del (*lit dia, per aprofitar l'ocasió de comprar objectes elegants, bons t de 3
gust refinat a preus verament reduïts. • — 3
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1.05 famIlles dIsringides nn els 50frelsen perquè natal 51<112'TIt01., el mlllor exlerrulnador de xlnxes del nido.
Primita: a lotes leo +F.X.IMAICIÓI.IS
gienre. Es ven a )es /alai:4,31s arotruerles
prat'-i, aL rlespat.e.
25e..
Orille /tedian 1 Montaner.
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Agents:
"UnlÓn Comercial Espaiiola, S. .4.—Rambla de Santa
Mónica, 7, p ri mer.—Caratge, Bruon, 166.

Especjalital

„les urinarias, poi!, Ralos x,
D'aterraja. Rambla do Calan,i du 7 a 8.—Giltneaz Sant Pau,

EL AUTOMÓVIL. UNIVERSAL

ross'eries,Carnions,
Oii riibus, etc.
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AMUDaCIS. ROTUI.S. FAÇANES
OBRES

DINES
l'acta sobro ataos, tersas I altres
meraulerles. Itsiä: Rambla do lea
Flors. .2 5 . primer.
U

Inustriais i
Rgrictiltors
Abans de comprar cap
elevador d'aigües, demaneu
detalls de /a bomba

S.A.LJ

[DE;Lb

al/lb

estuve.
Su solliciteu agents per

. a la venda a Cataltlnya.
Taller i fondicid de JOSEP PUIG, Serrano, 48,
TERRASSA.

F O r\ DAL SIMON
MENJARS A LA CATAL:Z.SÁ
ESPARTERIA. 6-VIDRIERIA, 12
Telèfon 1378 A.
SIMIZIMMOSS

.AIGLIE

la de la VALL DE SANT DANIEL

CURA LES AFECCIONS
DEL FETOS, F101it'UNS,
ESTONAC, liNTES'T/NS,
eta, oto

31671.1N3tAL 16111aLLES
Blunibunatada, cal:rizosset/lea-manga:osa, varia.,
tat talidea-srsenlea3.

p

-r.o3_,LA
Girona

Es 110/Salma 1 cal:Denla
corn .a de ApoUrsr/I.
Durara res.tlu Maulla Nflatosa bebent-la fresa.

El seu drposItart: JOSEP PAOPINS, car es Ponent, m'un. 28

HOTEL VIL.LA ENGRACIA de primor- ordre- Tot confort. Po asió restaurant, 15 poSsetes. Scrvei exquisit. "Masia de l'Al.<
gua". Fonda Molt ben alosa. La situació excellent i clima del Ballneari, a 600 metres s/m, tocant al culebürrim Monest.ir
do Poblet, aixt com la . formosor dels boseos, ercunts do carreteres, i l'abundor de fonts que el/ volten, „l'han convertit
lambe en centre d'estiueig i de Luri g nie i estació típica de repós. Tclüfon inlcrurbä (núm. 1 d'Espluga). I?.stae,i6 de fer-,
rocarrit, räpida comunicació emb Barcelona. Stock de neurnätics, etc. Adra. a Barcelona: Bruch, 114, pral, Tal. A. 935.

Per ampliació del local i importants
reformes es liquiden totes les existencies arnb
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TELEFON 4161

vis itar aquesta
casa és aprontar
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NOTA: No us equivoqueu: número 35, davant
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L'única que es pot apli,
car a qualsevol torea motriu; no necessita ensevar-se 1 funciona
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CREO MACETEEN per llagar, zurib diles
iones. AragO, 134, CO 105
Urgell.

Agerit<MISLIZAMT.11174.72,21.111.,~Alierm.,......,

REirsä.o.
Ferré. - Pitdilri :
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VI oc "1- 1AISA, a te50 pts. 11tre, posst I
nomtelli; ‚finita previa. J. .1. Jordana.
Tiamt.
avisuccrarsams•
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CAPITAL
cooperació portaría a
goci jo o de 28 anys,

,

AUTOMOBILS

PeU-Sallia-Próstata-Impotancla
leona ni g todes aternanta de traciamear sonso weincement ni dolor.
19111115 ECONUMICS
Examen aria: nalga ti, . . 10 pts.
15
Snivarstin 506-9
5011101 ‚le san g • • . • 36
TracluMenis n prens limitara
POLICLES/Ca
Rondo do la Unlvaraltat,
Unen del arrer Eela9
D'I 1311 /eo a
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(carrera el Parc)
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CAMIONS •

Los sintomas precursores de estas enfermada.
des: dolores
cabrea, rampa o calambres, earnl'idos de oldos, falta de tac/o, horrnigtreoS,
daSidesmayost, madama, ganas frecuentes de
dormir, perdida de la memoria, irritabilidad de
cardcter, cong,esbones, hemorragias, varices,
dolores ea la espalda, debilidad, etc., dessirsre.
ces con rapidez usando /ano/. Es 1:t'enmendado
por eminencias medicas de varios paises; suprime
el peligro de ser nletima de una muerte repentina;
110 perjudica nunca por prolongado que sea su
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a
las primeras dosis, cnniiiiiiando la :suicida hasta el
:ola l reslablecitnictilo'y logrando:, con el mismo
Una existencia larga ceo una salud envidiable.
VENTA: Saga/t, Rambla Flores. 14. Barce!ona,
y prinCipala 121-m:telas de Espailit, Portugal y
AmericaS.

nya, 31, 1.er, 2... Do 2
número 44. De 7 a 10 de

a gasolina
Premses do
ol; a rnä
continuas ,
hidräuliques
Insfal . lacions completes
LLUIS FELIU
Urgell, 120
BARCKLONA

(producto pazontatl
Obtlndria al noble rio durada 1 consiarvarä el asa color prlmitlu
a tutea les drognerle.s, a

1Liquido a la fabrica mateix les mostres
I calçats amb tares que no podem
Iliurar als comerciants

Fabrica de • calçat:

R. BoAD A

Prup:elaris

ilANJA

TAPISSOS pinlats. La roen mas baya.
ltint d'Espanya.
Esperlalltat en tapia
nos rillgiosos. EtposIrld prernanen:
(medros a Yoll g ravala oleog rarlea ea
E:U/vivac:6 de 121.31 . ...2 t [metieres.
com ren OMISO visitar anursia casa.
F. hiont(alcou Puters, 4 (final Perla.
terrIsaa).

Motors "REUS"
y!)

Cheap 5oap

Angla& de pecho. Vejez prematura y
ciernas enfermedades origtnadas por la Arte,
rtoescleronia e .Elpertenaban
BO curan de un modo perleClo y radical y ad
evitan por completo tornando

D

A

Gran Hotel. Servei a la car.
ta. Coberts a 7'50 pessetes,
Garrar de la Plaça
, 34.

Senyora
cenit los SeVft3
mitges de seda
anab
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°SERIA DES DEL PRIMER DE MAIG A 30 D'OCTUBRE
Les seves ;infles constitudixen un tipos (n'u; a Europa. Per
herpètics, escrufulusus. pretuberculosos, artríties, catarro.
sos i avariósics nu temen rival, essent, en aquest Úllirn sentit,
substitutivos de les d'Arntiena.

priIa13

,

Agente axclusivol Hilo .8 inst VroaL r
co C.. Monead,, 21.— Venta, 8 ptas. Rren3,
frasco;
Sacack, Uneobla de las Flores,
15;
Lster, Princesa, 7, y rincipales farmacias de GitEs
palle, Portugal y Américas,
S.

u1ii1

S. A.
per a l'extraeció de letrinas.
Dirigir-vos per a avisos, Passeig de Sant Joan, número 30,
pral., i telüfons números 1378'
S. P. i 529 H.

una depuran la sangro y los humores, comunican A
In orina sus propiedades nutiseptieus y ruicrubici3s,
sus admirables resultados se experimentan a la, pri,
meren com., In rnejoria tu unirlo Ilssta el n •outpleto
j portento restablecimiento de todo el aparato ge.
nitomrinarin, curándose el paciente por 9i Solo, Air n
in y seciones ai lavados en nulo haya do interveniert
módico, yaadie se entera do su enterrnedad. Llustn
Suene naa caj• para convencerse do ello.

37.

LA PUDA DE BANYCLES

La

Cachets del Doctor Soheré

to

rol al II d'agal gratis ruirixut ð

a I De. Girrilen, Rambla Pip,
6 lAr (entre llosiolltal 1 Sant
Van). Veneri. Impotencia, sitals.
e:peciala tractarneurs per el Kuartmein real ide lee malaltles Secrete:
Matriu [101 1 ruleta prOstala. Consulta: de U a 13 I de 3 a a e:anótales per a empleals 1 obrer'3. Pina
del bol, P.

. . ,

COSTO CATALANES. 450
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JOVES desligan coro de Candlln
11)1 11.010
Case maja Eacclure a 1.4
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LA SUD- AMERICANA

UT1LES Y HERRAMIENTAS DE PREEISIMI-ETIE-A

Daba dB 3orn
GAIXES DE LLOGUER

inflar.

Tarves pertUMattes a 34 porseters

NL agatzems SEGURA
'

DE FEH NlTLmFMs PARA RELOJES

E

de Banque pour l'Etranger et les Colonies

Treballa d.:cm:trenas
1 ama. de propaganda
• les vint-i-quatra horas
Sobres enibrre llala u 6 Pts. rallar.
an le barba a g ta. la reina.
Talonaris venda. {se/ a calla.
a n'IN vas:irles un.
Talonaris Ilnauer. Ilnirament, retila. alfa. a 0 50 peasetes un.
Vanos tan 1,5, amb anuncl. Nä.tire rodó, (IlOU lanir, agSorlIrS,
fUll g t1 I laintrinea Irtt, rindes.
Ion passeirs n1 radar.
Mi rauS remetn. suiti anima,
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el carrer del Duc de la Victòria.

