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LA MAR COCHA L'ERM

DE 811$51

Ens consta que avancen satisfactòriament els treballs pre
per arribar a establir la Triple aliança dels nacionalismes-is
militan ts de la península ibérica: el base, el gallee i el català.
Es probable que se celebri aviat una primera reunió dels representants de les tres nacionalitats. Cercant un escaient simbolisme, es tracta de celebrar aquesta reunió, que pot esdevenir hisO rica, el pròxim dia 11 de setembre, a la ciutat de :Barcelona.
Ab:1, en l'aniversari trist de la pèrdua de les llibertats politiquea
de Catalunya, es posarla la primera pedra del pacte basco-gallego-catalä, que tant ha de contribuir a l'assoliment dels Ideals
racional i s te s del país basc, de Galicia i de Catalunya.
Aquesta aliança projectada, que no trigarà gaire a ésser
isla forte realitat, está caracteritzada geogràficament per ropot.ició entre les terres del litoral peninsular i les terres interiors.
Gsstella, nucli d'Espanya; que ha arribat a ésser idéntica a Es%aya, no té altra mar que la que pot veure per l'estreta fines./.ella de Santander. Per la geografia i per l'esperit, Espanya
e un territori interior.
En Joan Maragall canta ja, en els seus versos inoblidables,
is tristeza de l'erm espanyol, cense portes ni finistres que el
posin en comunicació amb els infinita camins de la mar. Demanava En Maragall a les nacions marítimes peninsulars que parless in de la mar a Castella, per tal d'alegrar-la atril) la imatge de
a gran claror blava. Però sembla que els castellans no se senten
¡ojosos per l'evocació d'aquésta Ilum. Diriem que es reclouen en
l'erra eixut, i que guaiten amb una hostilitat invencible els paises de la costa. Reconcentrats en Ilur fosca plana rnorta, s'esforcen a mantenir ben estrets els lligams amb que han junyit
a l'Estat espanyol la periferia de la península.
Una gran Ilenca de país coster s'emancipà de l'erm: Portugal. I al cap dels segles pren nova empenta la 'tinta de les altres terres costeres contra la desolada planúria central. L'allane basco-gallego-catalana contra l'Estat dominador es la fórrala política, internacional, de la lluita de la mar contra l'erm.
jlra són tres les nacions que s'alien contra l'Estat exòtic. Ara
sin tres les mars que s'ajunten per combatre l'hegemonia de l'erm. Euzkacli, Galicia i Catalunya, és a dir, la mar Cantàbrica,
la mar Atlàntica i la mar Mediterrània, avui injustament supeditados, es parlen i s'entenen.
Catalunya anirà a aquesta abaneo. s'ab 'un amplíssim esperit de solidaritat internacional i amb una generosa cordialitat.
No tractarà de constituir-se en poder hegernenic de la futura
Tríplice. I si alguna de les nacions aliades, corn es ara Galicia,
roca amb malora dificultats per a la campanya de redempció
nacional, a causa de trobar-se encara en les primeros etapes del
moviment nacionalista, Catalunya l'ajudarà fraternalment, i la
mateixa cosa farà Euzkadi. En la fortitud í en la plenitud de
anda un dels tres moviments nacionals hi estan interessats els
altres, en quant s'augmenta la força de conjunt que ha de plantar cara a l'Estat opressor.
La mar té damunt de l'erm una doble superioritat material
espiritual. Es una paradoxa el predomini espanyol a la penínval,. La situació central de Castella i la inexistencia de fronteres
romans entre les altres nacions peninsulars, han ajudat a enforir la influencia espanyola. Peral) les condicions naturals del seu
os i de la seva anima, de la seva terra i de la seva mentalitat,
fan l'erm debil davant l'acció combinada dels pobles del litoral. La Triple aliança aleara bandera, no pas contra Espanya,
is a dir, contra la nació espanyola, sinó contra la dominació que
l'Estat espanyol i la gent de l'erm realitzen damunt les nacions
de la península que tenen la riqueza i l'alegria de la mar. ,
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UNA REVISIO DE LA POESIA
DE VERDAGUER

IX
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Cal arribar a aquestes oclet escamades entre les obres de Verdaguer,
lebretot entre els seus grans poemes,
fee arribar a adonar-nos del "Víctor
Hugo que els catalans haurfem pogut
lentr". La famosíssima i recitadissisas "Oda a Barcelona", el "Passatd'Annibal" i teites les altres conaat'ficions que Carles Riba ha reunit
aquest grup de l'antologia, són els
Ott tabs
exemples d'on havia pogut
griloar el retoricisme de Verdaguer.
'Quatre dades erudites", aliades amb
i fantasia del poeta, basten a proaquests poemas on els rius i les
matanyes són vistos amb figura i
4a humanes, trasbalsats de desitjos
Passions. El Garona rondinant, el
lloguera joguinós, el Ter i el Fresar barallant-se per arribar d'oasis a
k aoil, la Maleida vista com un astia divi, són els moments m'es aguts
g ratis d'un Verdaguer antropomorfista. La geografia, la hiatória, la
m itologia, la lIegencla, s'apleguen en
. g liestes odes del poeta de Folgueroon cre gran buf líric hurnanitza
les cases i fa apareixer l 'Empordà
sse ana sardana en una plaça de pote. Altre cop, el panorama és vist
antb el s alls ingenus del terrerol. Si" 6 que aquesta vegada el panorama
la mera vellosament ample.
La retórica de Verdaguer l L'hiperboIame
de Verdaguer! El Víctor Hugo que hauriem yogui tenir 1 Aeuest
Pres sentiment i aquelles certeses poden: obs ervar-los, millor que en lloc,
5 les "Odes". Val a dir que, en al55.re st el p ressentinient du superat.
ft, lg l el. "Noguera i Carona" i més
a te. tros de "La barretina", és a dir,
50uelle3 odes ca l'argurnent permet
; abr
ivada del lirismo i on es redueix
ara ndiria del drama geogràfic, Pernoten a V
erdaguer de semblar Un Vic. 111,150 molt ni4s pur.

• •
en el llenguatge parlat, diana
ele hi, da nou casos, solament en tres
és correcta la combinació ele hi: quan
amb els designem dues o mes persones
o coses sobre les quals retan l'acció del
verb i amb hi designen una circums
tància de lloe (hi adverbial); quan anota
ele designen dues o més persones o
coses sobre les quals recau l'acció del
verb i hi significa a cll o a ella (hi
equivalent a li, complement indirecte),
i quan eis significa a elis o a elles i
amb hi designen una eireunstäncia de
lloc (hi adverbial). Excmplea: Els (libres, t'han dit que ele posessis a l'a,
man i i encara no els hi has posees. Els
llibres, thai dit que els donessis al conserge i encara ne ele hi has donats. Tenien una caLra, i els hi havena posat ele
¡libres. (En cl primer exemple, eis vol
dir as ¡libres i hi vol dir a ?'armari.
En el segon exemple, els vol dir els
bree i hi vol dir al conserge. En el
tercer exemple. els vol dir a ells i hi
vol dir a la traza).
Fora d'aquests tres casos, cal reemplaear eis hi, o bé per ele sol, o be per
alguna de les combinacions els el, els
els, els la, ele les o cls lw. Allò que
volem designar amb Vals hi del llenguatge vulgar, ens diu en cada cas el
pronom o pronoms amb qu6 cal reemp%çar aquest els hi. No escriurem, per
exemple, Cada dia els hi eseric una carta, sinó, Cada dia ele escric una carta.
(Corn diem Cada dia ene escriu una
carta, i no Cada dio tes hi escrits fina
carta). No escriurern, parlant d'un Ilibre que ha y= tramés a uns nostres
mies, fa ele ¡si bayeta &arnés, sinó, Ja
els Vhavern transé:. Ne escriurem, yolent dir ho hay= dit als nostres mica,
Els hi hrovem dit, sinó Els ho harten;

dit.
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EL. PRESIDEP1T PORTUGUES
Lisboa, 8.—El president de la
República ha sortit de Xeree per
tornar a acuesta capital fent el
viatge en un tren especial, que
per prcscripció facultativa 1
amb l'objecte d'evitar moiesties

al Presiden4 anIrli molUlale,a

Ilialgagbey
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Ilobert" de Traz, que ra poo

BARCELONA, DIJOUS, 9 D'AGOSTA,923,

La Política
LA LLENGUA CATALANA
p
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DE
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Esi compUtnent de les o s-aires donades per la Comissió provincial, ha
començat a les diferente oficines de
la Diputació de Lleyda a ésser rcdacd catald tots eh documente de
tre Suïssa i Suecia, del cual has
interiar.
m'ejem interessant d'e traduje peine
El matriz prdtxdiment se segueix a
els següents paràgrafs referente- ,l'Ajuntatnent
de Lkyda d'en ç a que
als sueca i que fan bella eörn ocupa aquella alcaldia N'Humbert
panyia als comentaris que el' Torres. Caldria que seguisein aquest
nostre J. Sara ha fet sobre Ho- exemple totes les corporacions palilanda des d'aquestes mateixes ques de Cataluaya que a horts d'ara
columnes. Un bon baroelon1 da- no tinguin adoptas el catald «ten a !lenlirä legint-ho:
gua oficial.
DI Sueca amen les flors i ala
LA CONFERENCIA D'EN
pares, aixf com les fontanes. No
ROVIRA I VIRGILI
sels acudirà mai de tallar els
Com
diguercm, dan& dijous, a les
arbres o d'e reduir els berbeis
l'Atei s'afligirien d'una ciutat que, deu del vespre i a teetatge de(Rocacom la nostra, cada any iesdeve tar:4 Nacionalista "Ltibertat"
i Virgili
mes árida. Amen la naturalesa, fort, 8), N'Antoni Rovira
però li reten un homenatge dissertarà sobre el tensa "Parees poefectiu, la introdueixen entro litiquee de Catalunya".
Aquesta unja-inda ha desvetllat
ells, multipliquen elS jardins,
cosa perleeren tomple deis aninsals. una torta expectacia, ha qual
una nainbrasiSsinia
Llurs cavalls i Hura mansos s'in nset d'assegurarreas-te.
'
corte:arriada a
tan -bella -cona a Anglaterra.
LA JOVENTUT NACIONASuecia es una democretia,
LISTA . DE SITGES
potser Inés a v a nç ada que la
nostra. Pene no mesura Vespa-, . lles junta general riglameniaria, la
sil. democràtic per la grolleria Joventut Nacionalista .de Sitges prode les maneres. Tothom a Sue- clama per unanimitat el mollee' Cansen directiu: „ks
cia ds poni.. Es un -país cense
President. Salvador Soler i Formulg,aritat. Jo no bi -he sentit
cap mot equivoc ni menys cap men!: vice-prceident, Doménec Porment
i Mita: tresorcr, Salvador Ohrenec. Ningú no duu la gorra a
mig clatell, ni els pitrals suats. vello i Cerreras; seereiari. EmitíBevice-secretari, Sebosa& Torelld.
A bord de les barques que circuLA JOVENTUT NACIONAlen pel post d'Estocolm. no s'hi
LISTA DE TARREGA 1 ACveu mai la inversemblant
•CIO CATALANA
gencia dels nostres baremers.
La Junta de la In-telilla NacionaNo hi ha regarryosos. tampoc.
l'ordre perfet de Snecia 'es fa- lista de Uf-regia cuirept Ii segiicat
cilitas per la bona gräcia de la comunicada telefónica al presidcnt
gent del país. Es dificil de fer- d'Acció Catalana:
"En prendre pose:se-id Junta nava
se c.ärree, entre nosaltres. de la
complaence de les administra- ltrventui Nacionalista, acorda remetre
salutarió i adhesió fervent a risa
coral
dosis públiques. dels venedors i
de les vened o res de magatzems. jove i ja benemérita unió de enratjaNo hi ha senyals a Suecia deis sor Patriotce.—Seeanell, president."
PASQUINS PATRIOTICS
danys (pie causa entre nosaltres l'individualisme
De fa uns quants dies es versen pele
principale indrets de la vilo de Sitges
Entre els sesees. l'individualisme
es fomenta en la' disciplina.
une' paSquinS a enaltiment de la ?lenA Suecia l'artista i l'escriptor gua catalana, el text dele guate is
jugen dignament llur rol i tipm extret de la conferencia que En Roele aSsocia a le vida pública vira i Virgili dona, 11.0 fa gaire, a la
honorantelos i homenatjant-los. ciutat de Valls.
Amaste paseadas Mor; is6ai impreEn canvi, els tensellers.munici-,
pals ocupen el'Ileve modest, que soi-i fiarte degut a la iniciativa del
els pertoca. Horn te conf i ança senyor Bella, secretari de la Joventut
Nacionalista d'aquella :Isla.
en les creacions de l'art • moderis., hdhuc si de moment esPREPARANT L'EXPEDICIO
tranyen una mica. La magnífica
PATRIOTICA A LA MUNCasa de la Ciutat d'EstecolmTANYA LLEYDATANA
un deis Mésl bolle conjunta :irEls bons patriates de Scaterada, per
temps—
qnilecturals del nostre
la anal població han de pasear ele
sass de4 res, en la scva decora ció, propagandistes d'Acció Catalana, dea les intrigues de parLit, ni a les n:anos que sels fati escollar la ves , .
recomanacions polftiques.
autoritzada de la pura doctrina naciotetica hi ha estat més tinguda nalista.
.
en compte que no pas els inteD'Artesa de Segne ens evoquen doressos electorals.
nan/tes (leal& de lorganiteació. Ja
Els suecs seis bona patriotes. es té concertat el local espaids de ta
No dubten àdhuc en les conver- Societat Choral "La Dalia Blanca",
ses particulars, a expressar el per tal de celebrar-hi el míting. Haseu afecte pel pafs. La vida pú- vem d'agrair la decidida collaboratid
blica no esta enverinada per de ¿'Angel Plens
malfiances 1 conflictes PersoA Tremp la visita d'Acció Catalanals. Malgrat de les diferencies na prendrd el caient d'una gran sod ' opiata , la gent , sigui del lemnitat. El Casal Nacionalista ¡'ha
partit o de l'estament més di- fet carree de l'orgassitsació de lade.
vergent, s ' entenen quan hora Ene escriu N'Antoni Correrla, antic
tracta de realitzar una obra de nacionalista, donant-nos dades. S'Iza
caräcter nacional: l'Exposició contractat el tcatre Saló i s'ha ofert
de Gothemburg, la Casa de la pee presidir rack l'honorable tintada
Ciutat d'Estocolm, etc.
Blai Moliste.
Afegim ,a tot això, l'esnectaL'estada d'Acció Catalana a Tremp
ele sorprendent dels camps
ha de marcar una decidida orientació
d'esports on milerS de persones del sets poble vers el nacionalisme inpresencien les juguetes cense els tegral.
esgarips bestials on les inaoNo manquen, per completar el qualeudes envers els jugadors o dro, els auguris de notes divertides a
g
alcom
entre
no
deis jugadora
cérrec d'alguns batlles xirois afectes
tres. La llibertat de correr on a la U. M. N., que pretenen entreboro no hi permet ni el venedor bastear l'obra catalartitradora de l'Exambulant, ni la bitlletaire, ni el enrejó patriiitica. Es Un imprescindipobre, ni el eaea-burilles. L'e- ble capitel de tota companya nacionalegäncia amb que hom hi ba re- lista.
solt el paorós problema de la
L'ONZE DE SEJEMBRE
pornografia, considerant clanD'ENGU4NY
a
tat
destina i punint com
Vistes les manes tasques que pesen
tole pubgeacid descaradament o aquest dies damunt de la Consistió
vergenyosanient inmoral, llurs organikadora de la diada de l'Onee
editors, Hure expenadors i, en de Setembre, veient-.re en la impossideterminats casos, el simple bilitat d'adreça -5e particulannent i
lector públic. La nätedat, sobre- personalment a totes i cadascussa de
tot la netedat, "vici" nacional les entitats nacionalistoe esteses ter
per excellentia...
Catalunya, cal que aquestes, sease esTanmateix, per al barceloní perar conMstieació cero-ea d'aquella
condemnat a fer la viu-viu en- cementada Condesa, es preponía a cetre un bassal de llot preducte lebrar la Diada COMMenlOratiVa, dode tetes les escerrialles de la nant-10, sobretot, eardctar popular, a
Bareelona desnacionalitzada 1 fi que tothom estigia preseas esa l'esmestissa, la realitat. sueca sem- perit de la diada.
illa un ideal inassolible. Cal l'es-La Colnissi g ha* relata una attPtsta cofose dels milicos, la solidaritat
nuosicació del Casal Calais de Madels bona cilutailans, la persis- drid, participara quo es Prepara a sotencia d'un patriotisme immaknusitzar la diada de l'Onee de Seculat i, sobretot, una voluntat tensbre. Tan bon punt hagi concretat
armada perque els nostres ulls
el Consell directht de resmentat Caarribin a vence alle que el osar sal els actes de celebració, en donara
desitja amb tant d'afany.
compte a la Caíais:id execíttiva.
CATALUNV A MISSIONERA
La Premsa catalana acaba CraUgnicnIJAPLiCAciO DE LA "LLEI SE- tar-se amb uno nova publicació. CataCA" A TURQUIA
lunya Missionera, Organ de la Unió
Constantinoble, 8.—Ha estat lifissional de ié Clerecia do Cata'unya.
Amb gušt fe,* constar hervida, que
demorada fins a última del corrent mes l'aplicació de la Ilei Os una dada més Per demostrar corte te
essent usa fet la eatm'anikació de .toes
de prohibici6 de begudes alcehòiiques —Hayas.
eh: seden de la aos. ra Pela :"

s'ocuslä de Catalunya a la "Revue Helsclomadaire", en un Yate
mero recent del "Journal do Gelleve" estableix. un parallel en-

IlEll: EL MESH D'Ir
MII0C
Hern passat tres dieß a Vien .
lía estát una cosa cinemategre
fiea. Una ullada uls museu
tetes les curses que boro 1,
gut per la Viena taneada •
del Rings una,vi s ite n
fen, una hora davant del Darla«,
una hora
trada de fosc, - mentre la niti,
tu-d, en ela "Prater",. devora,

capses de ,sandlnes a l'oli i

tifarres de Francfort.
.Hem visitat també el Misse ;
d'ert barr6c. Quina altra
'aquesta del Museo d'art bar
ro- cl Figureu-vos que aques
museu s'ha: inaugurat La do,mascas encaM no i s'ha.lorma;
en el moment cale la monedd'aqüest pata era una cosa sen.
se substännia i :que el desordis
reghava a iot arreu. I Barcelo
na, ciutat amb el ventre ple d'o•
que encara no te un niuseu an rt.
cata i nILS. que ha deixat i dei.
-PaSsar l'oportunitat de comprar a bono precie, donat el va
lor da la pesset al
Aquest museu vol dsser ur
flusen nacional aso:triad Quita
es, en efeete. , l'estil Urd c de
l'Austria? El harem'. Velegant i
florit barroc aciales!. estil que els
observadora superiMinls «tonto
non anbb el rococó. Sobre el
barroc—estimat amte Carlea ftiba que em parlävu un día del
barroc de Vietia-- .hi hauria molt
a dir pelea el cert que aques1
e.stil ds Vültim gran estil original que s'ha prodult a Europa.
Es gran. en el sentit plantitatiu del .mot, penaste el -berrín
toca totes les branques e1 'rae!:
de l'arquitectura als moldes, de
la pintura a la .joieria. I As origina-1 en el sentit, que, aquest es
conservant els element.s essenotals dels estils antics, en
porta -de noma, o, millar dit. fa
que certs elements tinguin preponderäncia sobre d'anees die
fine a aquest fet d'eh els preponderante.
L'arquitectura barroca de Vio
na ha tIngut. pel poc que he pogut yente. dos grans arcullectes:,Lluc von Hildehrnnd i Físvon Erlac. Que reperesen,
.
ten aquests noms? Senzillament,

—Mena 4nlaire, i vinguen ere cabal* 5:
e•
es da 5* hIgìctaC

LES iiii1111 MILITAN
Una bons amirs nacionans-

. 5 m'adregapen, amb motiu
cts. articlea en que darrera,ent comentava trobra de cerca militar do • Pierrefeu, una
elra d'adhes16 I eonformitat,
. 1,5 qual van contestar pähliament, per esvair una erre:isla
aterpretaci6 que podria donare a les meves paraules. S"hi
inparáven els volguts cotn,anya per sumar-se -a tot ço
;ue representi combatre Ves:del militar". Frase contusa.
qual deixa entendre un con'opte falls 1 perillós que convé

Anal ilzar.
Ne és gaire dificil, avui, declarar-se antimilitarista
en

.doe, d'una manera absiracta i
;enema No creo tampoc flecos-

-a,tri insistir leargament per
sincerar-me i justificar una
ountessi6 do IS de eividsme a
ultranea. Pera Jnalgral acuesta
poSicitS neta i definida, estic
fermament convençut que no es
bona obra enverd el nostre poble al destruir d'Una manera
sistemittica i cega, la conceptuó de l'esperit militar.
Cal tenis prou amplitud de
viajó per superar bis particulars rancenies, °regala l'impuls
de revolta davant Vinsirument
de force d l'Estat dominador.
1 oblidar Lambe com en les
tes socials modernas é sempre
l'exercit la dócil màquina coactiva, maxima defensa de les 00cietais eonstituides. Pece l'esperit quelcom mes
que un mecanismo d'opressió
i de reacc16, i força superior a
la faramalla superba í decorativa, que n'és l'expressió ex.=
terna.
De totes les idees que al llarg
del lempo i en la fol. /nació /listerica s'han inserit en ei trotte
de la cdusepciä militar. és possible extreure'n unes directius
morada, tines [orles virtuts que
,nb_Tóren s'Obreros en la riostra
anima nardonati.
Un pololo :en el qual podMi destriar-se- caracterfsliques

d'individualisme anàrquic',
:passivitat masas., de ratieja-

nlent en la vida fiteil, d'exhibitot Viena. Sense aciunsts
--d6 ostentosa, res pot perdre
dos homrs. Viena no seria - le amh la influencia de les virtuts
ciutat que As. això es. no -tin- - militara, resumibles e.n una se,dria el seu aire inconfusible, bria disciplina coratjosa. Conel seu luxe delicat ni la S1WA v6 a una lema trebaleadora pele
gritaría. Potser Viena no tindria
cle graiseiutat—urin. de les segles i que guarda entre el
florir d'una renovada joventut
set o vult ciutats del nacen— que
els estigmas de les epoques de
te.
decadencia l'empelt de saba es...I hem anat a Schoenbrun.
l'atica pura i abnegal'antiga residencia imperial. El partana,
da del sacrifici anònim.
m'Odie ttíaccea tothora ala jarCorpräs per l'epopeia dels
dins i sen molt abandonats. Als
recolis hi ha papera i restes de exèrcits napoleònics, Vigny fixt
fontades. Les fonts sen seques. d'una manera justa la "grandeEl salobre cau de lea parets del sa i servitud militars"; ni dos
conceptos oposats, ans al donpelan. A les finestres supetiors,
elä guardians hi estenen la roba trari, nexo d'una ideología
i derivaci6 l'un de l'altre.
i surten tuba d'estufa Per 14M,
Servir! En el servir modest d'uerren. Una música donava avui
a
manera
plena, ignorada, fins
n
un "koneert" al centre del Belvedere mb polges de pisté en el al darrer erta-em i la mäxima
programa- Imperials cánvis da abnegad& rau teta la grandesa militar; ell es el sòlid focaJosep!
meist damunt el qual es basteiHa arribat l'hora de mancar.
El tren ha sortit als suburbis. xen Iles orgulloses arquitectuLa mäquina, que va amb llenya res dels aros de triomf.
Obeir! La paraula té avui, en
barrejaid-a amb carbó deixa anar
una polsagueraile guspires ro- un moment, on arreu e. s troben
ges. La nit és molt clara. En una pobres espiritualitats ensopescorba es sellen al lluny, les pun bides i tristes exageracions vaxes de la vella catedral de Viena nitoses, una dolçor de profunda
totes plenes ele Huna. La ciutat humanitat eterna. L'obeir, amb
la 'hure voluntat, d'Incisas: getreu una resplandor pellida.
A reveure, pobre vell Steffel, nerosament la independencia al
CompliMent del deure, és acto
adato siaul
de rectitud dels que mes honoJosep Plat
ren una ànima torta. L'obediänPassao, frontera alemanya.
cia cívica ha de, substituir en
les democràcies las veeles imsön

tia gORT EL PRINCEP FA BRIC1 COLONNA
Roma, 8.—Ha mort el prfncep Fabrici Colonna, vice-president que era del Sonata—Hayas.
lialliafflffliaarannataffinanantanStanall

DEMA:

LA PUBLICITAT
publicarla el darrer artide del
Doctor Turró
"La vera història de Jaeint

Verdaguer"
completant els dos anteriors,
que han suscitat en els nostres
Regidora un interés vivissim,
tant pel tema com per l'alta
personalitat de l'autor.
Començarem també de publicar, demà, una sèrie d'articles
que de Berlín esta,nt, i parlant
de la situació d'Alemanya, ens
tramet el nostre corresponsal
a l'estranger Josep Pla.

posicions tiräniques, i esser-ne
la base mes forma. Comprenentho aìxí, els governs de la poitguerra han glori icat el "soldat desconegut", però no és.per
l'esdat d'una teatral solemnitat que se sacrifiquen els millore, Aisló per la pau i ea joia
de ea conscien-cia conquerida en
el noble i abnegat obeir:
El fruit, el resultat de les
virtuts militars es diu disciplina. No la reglamentació encarquerada i absurda, la präctica
d'un fessil 1 fred formulisme que
es l'únic element de cohesió
deis exercits sense änima. L'espontänia i cordial collaboració
d'un metede per a la majOr efi-

més purs heroismes eig donaren

prIncipalinent ele filmes silenciosos, els més arrelats a la
vida per una dolorosa

coas-

ciända d'humans. En el fons
d'una rapa de bon teensp el valor no hi manca, i el saerifizi
floreix en el moment degut. Pard quan la mea te ' un caire de

sensualisme. quan massa sovint
s'endormisca en -els plers de la
vida, quan II costa surtir d'una
beata passivitat ben trobada, és
precio combatre acuesta tendencia exaltant en lea joventuts la virtut söhriz..n i rigurosa
del coratge.
El coratge militar ensenya de relligar l'ardiment personal amb
el /lela altres. Es una exemplar
llie6 de solidaritat , muitiplicudora d'eficàcia. Aixf com en una
multitud gregäria el pänic es
contagiós i la desrnoratiització
augmenta amb ei nombre, en
un exèrcit ben enquadrat, entusiasta i sadollat d'ideal, Vajut <Jets companys multiplica la
premia docisief, i crea varitables mirados d'energia.
O Si en tots els pobles, com a
formacid moral, äs aconse/eable
la propagáció de les raes nobles y irtuls -militars, en eis, pob1,4S que Kuiten pel recoh/amera de la llibertat, es una - condicid imprescindible del triomf.
Encara que en algun esperit

repugnés aqueSta ideologia
gida i severa, -hauria d'acceptar-la en els combats per la irtdependancia com la mine'.
täetica a seguir. Perqu.S continua essent, avui corn avoi, l'arma mes colpidora, l'argume.nt
mes decisiu, la legió disciplinada i coratjosa.
Pera si ens inclinem amb
respecte davant de- l'homo que
emb ,senziteeta serveis

en compliment del detire; aqueSt
saeri ici. d'indubtable exemplaritat ètica, no omple la nostra
admiració cordial. Ve aquesta
als estela entusiastes, abran-

dat s en el foc d'Un ideal, i que
per ell sacrifiquen Voluntariosaments- tiates les belles petites
coses del asilare intim, i es donen a servir amb una fä cega.
ConqueSta preuada de lluites
seculärs es la llibertat humana
i per res del món no voldrfern
que ens la eimites cap voluntat
aliena. Per això es mes ennoblidor el seu sacrifici, l'ofrena
abnegada d'aquesta llibertat
premia — que s'encen i es rnou
en la petitesa d'una vida — per
cooperar, servint, obeint, a una
mes alta llibertat colleetiya.
Cartee Pi Sunyer

Full de dictad
LOCALS PER A DESPATXOS.
Estic segur que si hagués recollits ela
fulls que he anat escrivint d'ençà ese
em dedico a aquesta amabilissima tasca cm trobaria ara celebrant la coastrucci5 d'immoWes destinats de dalt a
baix per a la installació d'oficincs.
Déu me'n guard de retractar-me. Segueixo essent partidari de les cases
adequades i pròpies. No hi ha cose
qtte faci In& angúnia que contemplar
alguns hornea de professi6 liberal o de
professió mercantil entaforats en un
pis sòrdid, voltats d'una decoració de
menjador ò de sala i alcova, o be descolorir des del vestibol els fogatas de
la cuina en plena activitat o l'aigüera
.
tota sonora de plata i plateo.
El casolanisme de moltes oficines
setas dubte inflaba peajorlicialment eta la
gestió de forces negocis. Ha estas un
loé que s'hagi inaugurat t'era dels edificis construits aposta per a despatNOS.

Pera:t.—serb una fatalitat congénita
debo catalana ?—aqui tot just s'inicia
una tendencia enraonada, cuita a degenerar en <feria impetuosa. Fa ciac o
sis anys no hi havia cap immoble per
a taficines; ara n'hi ha trenta. Fa cine
o sis anys era dificil de trobar un local
propi per multar un escriptori decent;
ara en sobren.
Els propietaris encara experimenten
l'embranzida dels ternos S'eneros de la
guerra, aleshores que els negocis naixien com bolets i que una colla de
pobres diableo, que el dinar que els ve.
nia a les mans no era una ganga eschola de l'obra- comú, coordinatúpida sinó una conquesta de llur talent
da i s'al:arada per l'esforg
comercial, s'apressaven a installar-se
tota.
gran com escala a una bons deixehleit
Corona les virtuts militars, de M. Loucheur o de Herr Stinnes.
el coratge, l'empenta decidida
Això fa dics que s'ha acabat. Moka
de l'home de cor que sap domi-, d'aquesta pobres diables, després d'un
ó. minut de gletria mollete, han retorna
osar l'instint de conservaci
S'ha volgut considerar , equivo-- a rotnbrivola mediocritat, 1 passen mecadament el valor com a fruit langiosament per davant dels bells edid'excepció, gairebé professio- - Beis de finestres . esbarloses on hi ha
nal. Res mes Ras. La darrer a . ap resol que die: "La-als Per a desguerra ha mostrat la fallida del patxos",,

valent infatuat. Els mejore

'Garles Soldaviia
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,.
'

Soler 1 Torra germans
Banquera

VALORS QUE ES COTITZEN A
LA BORSA DE BARCELONA 1
NO ESTAN ENCARA INCLOSOS
A LA COTITZACIO OFICIAL

,,
5BtIIets )
40
"An u Crol
Francesas, 41 per 100.
Trae-Clon 7 0/0 1 92 1.
103' 1011'50
Anglesos, 321115 pessetes.
Traction Preferents. .
11015 /1175
Italiano, 30'50 per 100.
C. E. Colonitzaci0 6 0/0
0952
romea; 0. 5 C. 6 0/5.
95.
95'
Belgues, 32 per 100.
-Bons Exposiciú (t 0/0.
99'
0923
Suissos, 130 per 100.
F. Cata/uf/ya 6 D/O. .
38'75
F.
Cremallera
6
0/0.
10305
100.25
Portuguesas, 022 pessetes.
S. A. 00011 6 0/2s .
5415 9423
M. Potassa seis 7 0/0
Alemanys, 0 .001 per 100.
55'54
6.
Metrop.
6
0/0.
.
ese
Austríaco, 0'015 per 100.
G. T. Barcelona 6 0/0.
Hotel
Bits
I'
/0.
Holandesas, 762 pessetes.
90'
AJuntament Sevilla 5 0/0
2375 91'73
Sucia, 173 pessetes.
Productes Piren' 6 0/0.
se- 95.75
Gallega E/ectrIcttat 6 0/0
Noruega, 1 pesseta.
84'
94.23
Dinamarca, 1'10 pessetes.
Romania, 3e0 per 100.
Turquia. 350 pessetes.
Estats Units, 7'10 pessetes. •
Csnad5; 696 pessetes.
xemmamesn
Argentins, 734 pessetes.
Uruguals, 515 pessetes.
Mcrcet d'olis
Xileno, 0'75 pessetes.
OLIS DOLIVES
Drasilenys, 055 pessetes.
Bolivians, 17 5 pessetes. "
Corrent bo, a 19565.
4
Peruano, 7.2 pessetes.
Idear superior, a 200. Paraguais, 010 pessetes.
Classe tina, a 23043.
'Japonesas, 790 pessetes.
Idem extra, a 20521.
Argelino, 40 per 109.
Preus per pessetes .eis 100 quilos.
Exime, 3765 pessetes.
Filipines, 290 pessetes.
- OMS DE PINYOLA,

Mercets

OR
Alfons, 13250 per 100.
Unces, 132 per 100.
4 i 2 duros, 132 per 100.
I duro, 132 per 100.
Isabel, 136 per 100.
Frenes, 132 per 100.
Lliures, 33 pessetes.
Dblars, 685 pesssaes.
Cube, 6.82.5 pessetes.
ltlejicä nou. 136 per 100.
Venesuele. 130 per 100.
>tares, 16750. per 100.

Llet condensada
EL

PIMS

Color verd, de 10434 a 108'69.
Gres primera, de 113'01 a 117319.
Idem segona, do 103 : 09 a 11301.
0118 DE COCO
Blane anaS telväR, a 150.
Ceehin, a 200.
Palm 1, a 100.
Preus per peeeetes els 100 qa.
OLIS DU ',LINOS./
Cru, a 185.
Cuit, a 193.
Sense colar, a 21.
Preus per ineeefee eis Olgi finitos.
En raixes, 8 pessetes mes per 100 quilos.
OMS DE CACAHUET

•

ri

Corrent industrial. anda envio, a 105.
netinat, seno(' enea, a 1 145.
Preua per peaffetes e ta 100 quilos.
Arrihade:i • per l'estació del 31Orret
Oli ad!. liís, 7 ragouti.
OH uio,l pais,
eagonn.
Per la mar han arribot 60 vagonk.
Queden 5 y aguas n l'estació ja esracnt

cratrinommon

SOLER i TORRA GY.31''.BANQU E.

12Z

RAMBLA DELS ESTUDIi. (3, DONSIA,CES,

VALORS - CUPONS.. Gilt5

Negocien] beis eis coDons
venciMent 1 d'agost
511•11111111111112811

Impressions de Coloilials

IM ERCAT °

DE

LLOTJA

SUCRES
Ctroda Plels,
U' 8 21
Clgrone
No essent pi.e•s!ble entrar suere esFases Ma'atrea, de
tranger, degut a d'arausel infrangible
Faves Velenela,
.....
. Sane. de .
.
.
...
-fe a 50
Arz/Frd I Navarra .
Fases Llobregat, de. . .
4
;B iones arruga:1s altarnates 44/46, de.
107 • /04
.
_que regelx, tan oc4bO414-se &gimes
Castella 1 Marina de
4 5 " 46
4
Fases Estrra. o Andalusla aoves, de
100 " 10)
5
Afiance arragals alfartddea 36/50, de.
elasses que Id lia, el qual canvia esoExtremadura, de
39 " 40
Faves estrangeres. cte.
1 .81auce arrngats alfarnates 55/54. de.
al . " 92
Favons
Anda/us/a
Gas
unuean
dur
.
.
,
bles,
34
"
311
de
Iltlanes
arrugats
73 " 74
alternases 38/40, de.
tinuament de Itili, segons les necessin
Ffirous fine nou s . de.
e.4 e 11
Blanes arrugats 01f15rra61e3..66/63. ae. 41i•41
Sa yos, Merme, ae.
(ats del cansina i aquestes transaeclonn - (Preus ea Pessetes tde 12» sana° sae
608
Favons estranger, de
dama( vagó origen.)
prodneixen un eueariment sobre la•
Sesees Segarra, de. .
de. . . . .
;105 4 In
"
liesses
Andalusla
aoves
mercaderia.
Guita, de. . . . .
ile
• .. • , •
. 3 8.4 111
4,1
39
Besaea estrangeree, de.
44 "
i Besees
Darrertuneut es: ootitsaveu:
(Preus en pessetes 160 ks. sinD sac da
verdes. . .
Ile
36 " 37
muro.
carro
aqul.))
Escafola Andatusla• de
:Mol, de 163 a 165.
62
" 65
Esralo/a Plata.
-0 a 71
2 -Oree, de
50 " 01
Terciar, de 176 a 178.
91111 estranger, do. .
65 " 66
Extra local, le. . . .
MINES
Still pala, de
'
" 64
Centrífuga reinolatxa, de 173 a 175.
Corrent Id., le
Eipo. de
6r.'"
Blmlea extra n lastella, do
17 "
Quebrit cht, de 177 a 131).
,Xipre, de.
•
63' 63 1/2 Tifus. de. . .
Manea corren!. Castella, de
" -55
¡Negra Vinarec nova,
. . . . . .. _ .
.31s
Blanquilles, de 181 'a 185.
40 "
. • .
..
Balsa. de. . . . . •
,Negra Castell0 noca, de
34 a 35
Granets superiora, de 1 81 a 15:7.
¡Negra Malatera aova, de
32 • 33
(Preus en persetes eaC de 100 kg. da •
;Negra
1
role
sella,
de
27 " 23
Bienes primera refinats, de 180 a
tuunt carro adul.)
'Negra Elvissa nora, de
03 " 24
188 pessetes.
(preus ein peasetes 100 kz. =Lb 1114 claMallorca aova. • • •
de
" 26
1
man Carro acrul.)
Tarrós. I'. G. Arag6, de 190 a 192.
(M'en: en rala 42 ka senos ase damtuat
NELLE3
ldern I'. G. Antlalusiz, de 200 a 202.
carro
30 -a 40
effimero 3, de
Pitons, de 203 a 205.
LLEM3
NUmero 4. de
iBIRATZ
de 218 a 221.
Segon, - u, de. .. .
20 " 90 1/2
Terceres, de.
. • 13 " 19 1/2
Preus per pessetes els 100 quilos.
6 10515 primera. (le
Arró.
a e Li
Quartes, de.
12 " 16 1/2
Altals sesena
" 5 ti".
CAFES
•
Palla »arqueta, de
arene en pessetes 0 00 de 50 Ira. /13Unlillt
Bombo tic.
1/i
115
110
e
La puja continua de lliures 1 <Wats
Palla
curta,
de.
„
.
4
. carro atItil.)
Especial, de.
• •
6-1
"
6
5'
Fulla
d'ollvers.
de
..
Selecte. de.
6"' 7
que afecta directament els mercats de
62
"
63
Trepadena, de. ...
.
Illattsat, de. .
es "
el 05 i el eanvi de l'or per als drets (le
Bell-llocn O. de
..
So " ea
(frena eIS pessetes 40 84. deniet euro
Trencat
rienut • (prIms), de. • . .
Dnanes, fan que els /mete dir gra
17
•
48
"
.11)
/mol.)
.egonet de
s
.
signin rrdis terms. si tul de minnent no
9e120, de.
. .
co munes d'a p ees han sofert varia-ió al ¡lastre tuei'eat.
Pomn
remotatza de
26 a 29
!M'en en rala quartera de 70 unes tenT'irle. de coco, .14
27 • 26
CACAr
me (tac damuut carro aqui.)
e
.....
6 e 1 1 110 3110055, de. .
34 " 33
st
50
"
Ferina,
de
Despri,s dr la l'elige/vi r earci6 que
la " 23
cilindre (.rarinaSee).
(Preus per ( 0 0 ks. ama ase amaina
Tan sufrir els prens, han seguit :iquests
Escatnat,
carro
acul.)
WiÅbS
. . . . . • • • ..... . •.• • 1,
In enSti variaeia d'importancia al- nostre
XI a 311/2
rurreat. no podent afegir res de nou Mote04 calma
de
61M1823
31" 31 1/1
MOreer Plata non, de. .
Montones
a l'indicat la setmana /soasada.
" 20.1/4
Morese Plata ven. de
.. 30
Estante el. 8. A.
5
a
I
2
O
Oral
Extremadura
i
Mama.
Za
1
11
/2
a
30
Castella,
de
CANYELLES
40 de Mal, I da fuina i 10 de laves.
Ortli Plata. .
la a loo
29 529 1/2 Mal/orca, de
•
.
Civada Extremadur
•
E874C/0 DEL NORD
a, ad.
Prat, de.
SO " 83
rellan extra', a 7110.
32 a
tivada cela, de.
Estrangeree,
1 u cle Wat, 8 de tarina 1 1 d'ordt.
" SO
1,1m 1: tintero 1, a 700:
Idurn 2, a 1387.
Idear 3, a 670.
Impnassicb geb n a ral:
Idem 4, a ' 6 7 5.
Xina, a 550.
El mere,at d'avui ha estat força desanimat, essent recluidos les operaoions portados a rap, la qual eosä-és causada per la
Rasures de Cenan. o 450..
manea de compradors.
Prens per pessetes els 100 quilos.
'Segueix l'expeetrteiö de baixa en Son notarme (re gelleres o orn ja portera dit i aquesta 8013010 que ja S'na inielat; en nitres
liF:1311f2.1.4
• •
*--ecun pot veure's, , els preus van sostenint-se.
11.4ineapeore bienes, a 1375.
,• ,
'dele !legre, a. 9912
Tellicherrt a 590.
srie (' nfiniero 19.4-24 i l'enebrina 1 de
Tabase a drunaii• a, 560.
errega »general, cap a . Bilbao i esa.
Vaixells despatxats •
juliol ¡lelo titulo de) Deute perpetua!
Pretil; per pessetes els 100 quilos.
• Vapor espanyol "Sagunto", amb Oir. les. .
al 1 per 100 interior sèrie II 1 . 1oa,a62.
Vaixells entrats
Vapor espanyol "Teresa Pamies".
rega general, cap a Cartagena.
• CL.AVELLS ESri,ICIALS
o ( 5 17 sb. ie 11 78071 i 2 72,878 aZ•rite C
l Isst, cap a Cardiff.
II",
de
Olasses superiors, a .880. Vapor
espanyol
"Rey
Jaime
VaIxelle sortits
número 97s. 00 1 a 003 1 sé(ie I) fin.
•
Vapor espanyol "Cal;o Trillara
amb càrrega genera.' i 98 pasDestillnda, a 400.
mero 78.137 i Dente 4 per 100 otnorVapor cspanyo/ "Legazpi", amb cär- ami" cárrega general, i tränsit cap
satgers.
Amarrat
moll
de
Muralla.
ConPremie per pessetes els 100 quilos.
tit2 'Itle Qrie U t'Amero 9,558 i 2-1,715
rega general i trànsit, cap a Cädiz.
Sant Feliu.
signatari, Arreengual.
al 719::
Vapor espanyol "Angela", en llast,
Vapor espanyo/ "Peris de Valoro",
Vapor espanyol " Capitän Segarra", cap a Genova.
amb càrrega general, i trànsit cap
de Loa Pa'mas i escales, arel) càrrega
Tarragona.
Vapor espanya.1 "Mhambri",
[Jr.
general i 5 passaigers. Arnatrat
Relucid de Yalorg
•
d'Espanya NE. Consignatari, CbrnpaMaleltlee de la
r.
_
A la Junta Sholisol del Collegi
PELL. AVAIDOSI 1 OENITO- URINARI
Transmediterränia.
hernat a enearregar-se del san re,'
gesto de fiisvi- i Ilorso i de la llerstil Bles de tenla, ile 3 a 6.
El
Dr.
R.
Carrasco
FAN/un
Valueia. 278. pral. fl'll a 1
Festlus, do 10 a 12." t Vapor frunces "Gunoules", de MaMido! de Comen; 11 fa saber la de
Tel. 2288 G: Dimarts, dijous i dissahne
ous. Amarrat moll d'Es,Especialista en dlabetis
Madrid que el jutjat del distriete
.Gerquem per,als nost res apa- ngan, am17
E.
Consigna.ari,
Ramírez
i
Delpznya
('hambea, d'aquella Cort, isa acorde la
rells eiimlries de müsira
, gado. •
retrni,h5 del I fiad del Deute nerper 051
moroing oaioui
la ens de Mis2..
A. mt . .
11 113
al 4 per 100 Exterior serie I) rulinero, reennetruLs els na, ie elegants en ' Vapor italiä "Bellenden", de Triesuie&rclia,
Dimarts,
26,696.
los seves ronstrlICCIOns de eat- !te, amb arrega general. Amarrat mol'
xes i les millors en les seves j de Sant Deliran. Consignatari, Baixas. dijous 1 dissabtes, de 3 a 5, Balmes, SO, principal, primera.
r,bres meeäniques, importadors i Vapor . "Boite", de Trieste
hen introduits.,. o re,presen- amb cärrega general i passatgers.migue:
Alçament de relució de upen
tanta arte 5 bnns , comeixements Amarrat moll de Saint Deliran. ConFONTANELLA, 15
•
A la Junta Sindlea) del Collegi d'A- del ram. Mob' ebyerkatalten G. isignatari, RartrooJ
gente de pansi i liorna i de' la Itorsa
M. h. h. Slutigart-Untertür.'
,Veler espanyol "Aiuncidn", de UnirInstitut Dr.. Xifre. i Dr. Corles Examen di'
kheirn (Alernanya).
tiiintailia (l'hiere Ii fi maler ta de Milnana, amb càrrega general.
.• Tina, sana., esputs. Aulovaeunes..Pelai, 5, OIL
' clrldqne el fjnijat d'instruceld 'del din,.......dr..e.ereuet r,p .....4.4.eleavdneor -apure.,
Vapor suco "TM/finta". de Estokol. triéte 4e Pflospiel, d'aquells dort, ha
imo. amb càrrega general. Amarrat mea
Cura radical garantida •ons".
aeordat Ealeament 'de' la 'retente!) de1sf
lde la Barceloueta. Consignatari, TuChavos Co, S, en Cia.
Sense pomadas ni aupositoris el emir'
no es roproduelren mal. Dr. Cordeel
5 optiman verieiment 15 de tutt¡a de 1.0214
llavera.
' BANDA, CANVL vaLons
•
Rimel& de .les Flore, 24 , gen. De e 3
del, Mole del Deute Amortlizeble 5i
Vapor espanyol "Rita", de liarse
Rambla del Centre, núm. e
per 104;. ernissi6 de 1017 :=O'rie ,
n4amb càrrega general. Amarrat moll
Ha traslladat el seu despatz a l carTelèfons 1230-1231 A.
mero 115,353 al 156 i emItesiCe de 1020
d'Espanya
DR. C M BR
Consignantri, Ramos.
•n•nnn•nme••nnn•...e......ealmiya••n•*Nedmea......n•••n
rer d'Arastí. 254. Consulta de 3 a
e

!Llerttles,

.

Movim ent maritim

Pérez Hernández

8

muiuitic

J.

ri
We nn berg De

[Dr. Suei ras Urinàrleo.

.

A ná.lisis

H EMORROIDES raor tae
A

A

1.adde":.:1

•

Dijotta 9

9

CASA CENTRAL : LONDRES -•- CAPITAL 1 REKRVES: Mésa4e Lliures esterlines,13,090,900

,Itetrtzia: 13arcelona, Placa de Catalunya, 9, Abatid, Bilbao, Vigo Sevilla, Valencia, Paris, Nova York (arjania), eedford î Manchester
24 Santa* a l'Argentina, Xile, Peru, Mèxic i Uruguat
ESPAIDSOS
CATZEN1
- 5 dintre de radi, a la disposició deis nostres clients i del comerç en general
Er;t'Mz, _ deZe... 77
te

Tra'a
b, ea7Z3
•,,srun2,2 7.1.4.444gy'

I AC.7.1A

U'ESIT1'
P.OXA
ELS COMBATS D'AVUI
Avui, dijous, al vespre, tindrà efecte, as jardins del Parc, una important
reunió pugillstica a base del desempat
de Salvador Albert i Josep Masferrer,
acordat per la Federació, per la Copa
Madrid.
En aquesta vetllada Oliva, vencedor
de Sbez, serà encarat al batallador
Blay. Meya, "bantam" de molt boa
astil, ccatmdirä arab Prat, del Boxing
Club. Cuenca, vencedor de Jonnin, Iluitara amb Apariei, de Sang Nova, vencedor de Sbrichez. Finalment, Albert
i Ilasferrer contdiran novament fina
a desfer l'empat per a la semifinal de
la. Copa Madrid. Si en acabar el nombre de "rounds" fixat no hi hagués
vencedor, s'afegirien tants "rounds"
com los necessari al combat per tal
de designar im guanyador.
LA VETLLADA DE LUNA PARC
Davant d'mna nombrase concurrencia
hi hagul dimarts a Luna Parc la vetBada de boxa que anunciàrem.
El combat Sancho-Vil"ar, que era el
"clou" de la vetllada, tingué un desinesperat, puix que després d'un
•
continuat domini de Villar feu decla
vencedor Sancho per desqualifica--rat
ció del primer que li done, involuntàriament, un ce baix.
Del match Fabregat-Bey en resultà
guanyador el darrer, per punts, després
d'un combat en el qual estigué a gran
altura.
La resta deis combata que figuraven
al programa obtingué el següent resulta:: Sine (cadet) i Dansey feren
match nul: el mateix que Aracil (mdetA L'id&

Arbitraren Casanovas, Dele/ter i
Rizzo.
OICL!SME
AL VELODROM DE SANS
C..rn varem anunciar, la Unió Esport' , .. de Saus organit g a, pel al primer
di • u-nrilge, al seu velòdrom del carrer
Sant Jordi, tusa cursa de tres "notes
a l'ar.-ericsna... amb classificació per
- - c;crvacla a Corredora de pri i ntermr categorta.
ara Id han inscrita Tresserras11,witson i Llopis-Gómez. Sabem d'altre:O- notables corredors que pensen
1)re-odre-hl part. La cursa començarà a
dos quarts de quatre de la tarda. )
LA SEGONA EXHIBICIO DELS
BELGUES
Aquesta nit, a la piscina de), C N.
Barcelona, tindrà Boa el segon festival
organitzat amb motiu de la visita deis
3aluosos elements de Brusels Swinming Club.
L'ordre del programa és el següent:
Partit de water-polo entre un equip
del C. N. Atlètic i C. N. Barce'ena.
Cursa internacional de wo metres
"ower".
Cursa de relleus sobre zoo rastres
per equips de 6.
Saite de palanca i trampolí.
Cursa de 200 metres, rel:eus a quatre estila.
Cursa social de 200 metres al/lb
equipa de quatre.
Match de water-polo entre belgues
1 catalana.
Es d'esperar que tota l'afici6 es donarà cita aquest vespre a la piscina
del C. N. Barcelona.
EXCUreS7ree'r.srlie
SORTIDES PER A DIUMENGE
La secció d'esports i excursions de:
l'Orfeó Sarrianenc, amb motiu de la
benedicció del seu banden, celebrara.,
el proper diumenge, dia 12, una excursió col-lectiva en auto-carnió a
Montserrat.
No havent estat possible, per circumstàncies especials, invitar a tetes les entitats excursionistes, la Junta directiva prega a les esmentades entitats excursimistes que mitjançant aquest
anunci es donin per convidats.
La inscripció és de 6 pessetes.
Per a més detalls dirigir-se a Seeció d'esports 1 excursions de l'Orfeó
Sarrianene. carAr de Catalunya,
mero I3 (Sara),
• ••
Organitzada pels Comités de giennits
exctirsionisme del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la
Indústria, el- proper diumenge, tindrà
lite tuna excursió a. Steges per visitar
obres de l'autódront, on el conegut
esp,,trnan senyor Fricia )rmeagud do-

narì una conferència aclaratória. Continuara l'excursió a la platja per practicar exercicis de gimas i natació.
A la tarda, de retorn, es Visitarb el
Cau Ferrat, retornant a Barcelona a
les S.
de reunió: a les 5, del mati al
baixador del passeig de *:,-,racia.
ECCENTRE E. RODAMON
Programa d'excursions d'aquest
Centre:
Dia 12.—Excursi6 a la platja del
Besós.
Dies 12 al 21.—Excursió á la Cerdanya, Valls altes de l'Ariège, Valls
d'Andorra, Pica d'Estats, serra de
Cadí i Alt Bergada.
Dia 09.—Excursió a Valivicirera,
Santa Creu d'Olorde, Sant Bartorneu de la Quadra, Serrat de les
Escletxes, Papiol, Ermita de la Sälut, Puig Madrona, Can Monmay i
Sant Cugat del Vallés.
Dia 26.—Excursi 6a Molet, Sarit
Fost de Campsentelles, La Correrla,
Tiana i Mongat.

DE

FOR

SELVA DE MAR
Divendres va inaugurar-se el
camp de la •Unió Jovenil Selvatana
amb un partit entre l'equip local i
el primer del Tramuntana F. C., del
Port de la Selva.
El partit, forca interessant, va
acabar amb la victória de la Unió
Jovenil, per quatre gols a tres.
L'equip vencedor estava constituit per Valls, Cargol, Ral,
Prusés, Soler, FlIdrega, Morell, Padilla, Cervera, Sansballó.
../21

ronn evotenA.—Enearre g at es nc-

cessua. Escriure a G. G. G., Rambla
Estudls, 6, anuncis.
ALMO. Escale de y ofers. Fundada
Fany 19 1 0. Matricula 1 titel, 25;)
Cent, 257.
257, Consell

caises VENC:. Veles 1 motor DOSCII
DEME54.10, esta; roe, molt barat. R.
ame Club Narre. Barcelona.
V1 DE T1ANA, a 0'60 pts. litro, no g al a
dornIcIli; corita prilglIa. 2. A. Jordana.

nana.

ECG .106t3 desttgen casa de ramilla per
a tot estar. Case antle. Escriure a LA
PUIILICITAT, nein. 5001,

Pos: Cota Brava
Lrtalos. (Tocant a la platla)

p

F1u6: Henrich, 11, pral.

......r...i...,,-...,........,-...,-........x.....
i....•
a Pacte sobre autos, telxIts I s'Iras I
mercenarias. Rae: Rambla do les 1
I Flors, 04, primer.

Unica cana per a
Calçat bo 1 baret. Tapineria; 29.
Sucursal, 13

Senyora
les seves

enitg,es

de.
tenb

Aval,

de la sensacional producció anglesa, de Stevenson,

5ede.

•Pre • •••"C tr. Ak el. 53

5 o a. p
(producto patentat)

obtindra el eobie da durada conservara el Sed calor primitlu
Ex ven a tones lea nroguerie., a

040 ptes. pastilla

Sa5cfci CoriTnro

Vilorta f, 47, entre: sol, 1..

llar, L'aviador emmaszarat, 1
E2 jornada;
La dama de les camelias, El MI del pirata, 4 i 5 'ea-

RESTAURANTS
c-cesefe4-~tee-i*ea-tefflem, LES PLANES
Hotel Rostaurent Vereaillee
abatir les 0e les cine
del mar mitja re;
Cerval de ceben I a la carta
Cobarto da "P50 pta. endavant
Ilabitactons per a temporales a
Creus econhmlcs
Alpina del /Ana Gulmbau
Caml especia/ per a aulomeb1/3
ifelifon 7 kt
Propletarl: Osan - C6 (de l'antia
TERS‘‘ILLES)

Ei

44.4-e-sew,seeeeeteseeee4e,
51'
Companyia cämico-lirica
PEADO-CNICOTE

e.
dijous, tarda, a les
° cinc. Nit, a les den, l'aplaudida joguina cómica en un
acte i tres quadrat,,

de

preus

per fi de temporada
16112613161361113115311911

y

ma Murta: Tirania, per Dorotly 4
Pollos; La primera promesa, per yi
, Cluarlcs Ray; En camisa d'onza, .u.,
e, Vares, por Douglas Fzirbanks;
Fatty a la culna, de molla broma.
DiuMenge, nit, estrena Paramaunt;
..., Gessamf.—Dilluns, gran represa,
s Quo, la francoeeta, ereació de '
Mio Murray.

Restaurant

MAGATZEMS

lifiligilE

Elpeews IrartaMents per el guary•
naent ratee de les matataes secretes:
Natriu pell, buleto uteetaut. Consulta: de O a lo 1 do 3 a atoasmea per a empleats O obrare. Plaga

E

12

det Sol. d.

,--o2ummulaerreaezeriezummr-DINER
arre, garantla de
LLETRA :: HIPOTECA
MeRCADERIES o AUTOMOBILS
SANTA ANNA, 6, primar
(Entrada per restane)
Do 12 a 1 I de 6 a 7

37 — P. de Gfacia — 37

59 per 100

descompte en
19: les confeccions de
3:9 de

Jerseys, etc, etc.

Gran Hotel. Servei a la carta. Coberts a 7'50 pessetes,
Carrer de la Plaga, 34.

Grano

descomptes a

tetes les seccions.
esa

AUTOMOBILS—
- - CAM1ONS - 1

SEGELLS DE oionA
Gra vals de toles classes en me15115 I fustes. Radlpesa en els etacàrrecs. CON, CatalaneS, 543 (une Bruch I Llúrla).
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GENTS:
Cinema Princesa

NATACIO
p isonuk C. N. BARCELONA
ONA

Gran via Layetana
Telefon 1371 A.

L i dnic leca] que dispuse do Peltim aman
en la pruiseció cinematogratlea

Llevant
Avui, dijous, den de la vetlla.
Comiat dels famosos nedadors
belgqes del 13.ruseis Swimming
Club. Curses, salta i partit de
revenja
emomaarIcze,--....amar

j1 Gran companyla Brisa de sarsuela,
opereta 1 revistes, diri gida pel
*•' — primer actor EnrIo anuo -,Avul, clUous, arda, a dos guars
In cinc, gran matinCe pepinar arnb
la form0Sa sarsuela en tres astas •-•
CATALINA
Butaques de primera classe, a pta.;
do segona, 150; tranques les
allres lOcalltats.
Ntt, b OS deu, l'opereta en tres

eo-14-14-5->o-0-1,34-19.~44.0-94.

^ä`›fle44.4-9-64,-1•64-2•61`*6-6-

Es la reina de es aigües de taula
LA DE LA STALL DE SANT DANIEL

—

VI.es urinärles, pell, Raiga X,
Dsaterrnia. Rambla de Catalunya, 31; 1.er, 2... De 2 a 5 i d o 7 a 8.—Clínica: Sant Pau,

número 44. De 7 a

angieses —

10

de la nit.
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ROYAL
ENFIELD

Cap
11

:Bada de Cala1udye,103:

GENOVA

magnific viatge amb el formós vapor

I

N82111[1311ä SUIT3

te le

JOSEP PAGANS, Ponent, 28

D P. BOADA

famoses motos

1110

que surtirá de BARCELONA el 13 d'agost

e.e›
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Preus notableznent rebaixats
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PRIMERA daza, ptes. 839 - SEGONA classe, ptas. 141

4's11t

110n1•.~.=•••••n

(Drais i maratateració co=presos)
gI

Gran

actes.

MANPZELLE NITOUCHE
Gran exIt del sainet en un acta
TRES [PAN TRES
3
o
PADRES QUE TENEI8 HIJOS
Dissable, estrena (le la gran revista
local
Barcelona en rodolins,
vista per foca ¡'per dins.

Garatge - Bruc, 165.

Depositad:

Demaneu catàleg i
- preus al Represen-lant

Avui, dIjous, estrenes: El fIll del
pirata, quart I caique eplSoclis; El
Grial da la masla, per Charles Ray;
Resistancla vongiada; La pantera
• negra; La cae d'En Laxad:ene.—
De/mensa, n/t: EI MI del pirata,
+ vi 1 VII; Jaok .1 l'audàcia.

"Hiel Cemerilel Eudela, S. 1.
Ea la Sta. >tópica, 7,

Han arriba els darrers models de les

Walkyria

e TEATRE COMIC

de

WATER-POLO

Monumental - Pedró

e

Teatre Comtal i

Per a informes dirigiu-vos a ITALIA-AMERICA
2! BARCELONA: MI. Sia. hl% 1 i 3 - 111ADRID : 11111, 41,
•

Gran- Cinema Bohèmia

a

a

A.vut dltoes, tarna t nit, g rans •
programea, m'In estrenes: la bo-

ZIEBEINEVIIIIEMIZERNMEINIIIRIMBEEISISDBEIIIRBRIIII11110051

Mea eceneeta La nota del taxi;
el elnadrarna La pantera micra:
les penfeules ce:migues Gestes
d i rdércules I Harold oomediant, pel
celebro aridsta "El do les ul/ores".
Oliarta chi:turna Jornadas del col lossal flbh El 1111 del pirata. •

LO& FLIENI DE BEMOLES

•
e
e
•
•

OBERTA DES DEL PRIMER DE MAIG A 30 D'OCTUBRE
Les sosos aigiies Constitueixen un ((pus únio a Europa. Per
atis herpatics, escroffflosos, pretuberculosoo, artrítics, c a t arro

i avaribsies no- tallen rival, essent, en aquest últim sentit,
substitutives de les d'archa».
sos

6"1"-X41)1Nest».12•7-64.V.96.94.,4444.4)4
arecossirss,•••••- .• •••••x•r~expesesuaessexustraactumerseageoestaransegmagassetaan

PRODUCTE ESPECIAL
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772,11.e
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DRAPS PER NETEJAR. i POLIR
Vendes a
Pengrös..

41013min.

o
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Senyora i Nena;

•

LES pi..A.NEs
Totes les nits sopars americans
JAll - BAND
Coberts a 10 pies., i carta
Trens cada 20 minuts.
fins a 1'1,10.

ivierte.

.....

Et
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TIANA I

Elèctric

ra.AL

L'In-tic-local que disposa de
l'últim aveno en la projecció
Barcelona se divierte...
4 nernatografiea i de la n'is agradable temperatura. Avui,*dijous,
Ex t.! reEsonant. Onaa doceprograma extraordinari, tot es4 eacions dc.Coatell 1 Pc/rni/ntrefies de gran èxit . -A les xarxes
dec, itu'bena i Girbal 1 31 i- -:: • de la intriga, grandiós film de
ralas. Patifcula de Studio ..; gran exit, pel célebre artista
Films. Vestunri de P ,:ets »,s, Cecy Trino; EI tigre, grandiosa
Germano. Nit, a les
comedia pel desitjat artista \\ T iL'apropósit en un acte La
tilan S. Bart.
Ajuria;
rornantica. La vistosa jo- 4, Les víctimas Programa
del divorci, insu" guina en tres actas Mi so- :-..
perable
film
drarnatic
d'èxit
‘ brino Fornando.—Demà, di- .4 sense igual; Nicomedss lamo,
vendres,
tarda,
PM
sobrino
1
lene 1 tímld, de g in broma.
`e Fernando i El templo -de
Gran tlixit del Trio Caballero.
Thenis. Nit, E l templo da
,f Thenis i Barcelona so di- .4. lbeeeeee.e.fflee-Dea-D4344-e-ee,n-,-

irtlaref

Itt

del Dr. Glmisd tiembla 1 , 15 Boquera,
nulo. 6 .ter Iealre Hospital 1 Mur
Pan). Venerl Impetencia, 2111111.

Hotel — Restaurant — A:mocione
400 metres altitud. Programa en, sisador. Temperatura deliciosa.
,s , Ilabitaclons Gran confort per a fa! mIllse. Servel permanent d'autoears
des de la placa de LcssepsAm
(epuls), (lel intgdia per amunt. TelelOn sass G.

«.,-''!X>3•OeeeeeO44~->e•teerl•'

El alcalde do Filósteiles

La fantasia cbmico-lirica en
• un pròleg, un solt, cinc
inauguracions, una pellícu, la i tres railiofototelegrames, en prosa i vers,
nal dZEmili ,Ct. del Castillo.
11* música del mestre Alonso,

e

i1i git3

,1

Saló Catalunya
El local mes mese de Barcelona. .

Pneus económico

GRANS RESA1XES

FONDA SINION

LA RABASSADA

1P+44744-04$04144.free4444444441

Aval, dijous, estrena del Progra-

▪ Temporada popular.

y

129

,,Dereeeeeee>6.04444344«..e.44.

ELDORADO

ze;

MENJARS A LA CATALANA
ESPARTEMA, 6-VIDRIERIA, 12
Teteros 1378 A.

454.944.0eNieKeeb4+0.2.3+.7-2.

CINEMES--

-

Solament f i as
111 agcsiEi

111.12MER7

744-,7•4>eo,.' 0•Z•944,4eer24tes>24.941~4

NUMBEINIMIZIE112

..TEATRES

tas

pítols.

CONRAD WEID

&PIE

2 51 N gt

VIES URINARIES

Avui, dijous, El caliu do la

roany

El sol ananci.d'aquest espectacle
produit fortes discussions entre materialistas i espiritualistas

Pell-Sellis- P reIstata-Impotencla
'710»s Beodos Memsnys ne tracia..
Ment e,nse inedicarnent ,n1 dolor.
PRECS ECONOMICS
Examen amb Rulo X. . „ 10, pie.
Salvarsan 595-914
. . 15
Analisl de sang
. .
25
Tractanieres a preus Ilmitats
POLICLINICA
Renda de la theeersitat, 5
(mbp del error gala°
U'll a 1 1 de 4 a a.

Teatres Triomf i Marina
1 Cinema Nou

Lb? La

-7. interpretada pel gran actor ale-

Excelsior
Deixeu-me explicar,
Harold comediant, Les gestes
CMOPGUICS.
s•—,.-••••••.••••••

EZ
li2
. (El C33 8312111

Diana-Argentina

del taxi.

dijous, tarda i nit,

ESTRENA

elWaenried

nastaarainaMsaiatuarwattatsstallteessraseassristeezolis

dijous, según llibre de
L'aviador emmascarat, La noia

TEATRE GOYA

211

-•

reell

2Z11.71.,„zo

21

512TEEiNE2A
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OLOT
El partit jugat entre el -C. D. Barcanana i el primer de Olot F. C.,
fou interessant, assistint-hi una gran
concurrència.
Si bé els dos equips són de forces
molt igualades, des de bon principi
va notar-se un domini dels locals,
que s'accentua cap al final, remarcant-se el consanci i desmoralització
dels visitants.
Es veieren boniques jugades per
abdues parts, principalment a la linia davantera olotina.
El resultat fou de vuit gols a zero
a favor de l'equip local.
L'arbitre, senyor Ribera, molt
just, encertat i coneixedor del seu
comès, essent tots molt aplaudits
pel
— Amb motiu de la festa major
de val poble de Sant Joan de les
Fonts, diumenge i dilluns hi
dos partits de futbol. l'organització
dels quals estigué a càrrec dc l'Olot
F. C.
Diurnenge lluitaren el Catalunya
F. C. de Girona i el reserva de l'Olot
F. C., guanyant aquest per set gola
a zero.
Dilluns ho feren el F. C. Santjoanenc reforçat taub elements alaIbas i una selecció del primer i segar equips de 1 Ofot F. C.
El resultat fou de tres a dos a
favor de la slecció olotina.
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ELECTRO—QUIMIC
TOT ABREU
R ambla Cataiunya, 0 71
R
sselló, 241 Tel. 1825 G

DEMANEU-NE A

0
c.
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..

