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"Som rúnica poancia que fon neutral en la guerra i que avui té la moneda depreciada, pera tanibtf som rúnica que en lloc de reorganitrar i economitsar les despeses, liess tingut la
desgr4cia de continuar-ks 1 °sementar-les enortnement i impremeditadodent."
(Nota del an. de Finances d'Espauya.)
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LA SITUACIO D'ALEMANYA
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Cornprenem l'entusiasme oficial espanyol per les operacions
militars realitzades al Rif el passat dimecres. El comunicat oficial parla d'un "enorme éxito". Tan enorme ha estat, 4ue s'ha
vist un exèrcit de 18,000 homes, amb infanteria, cavalleria, artilleria i aviaci
ó, envestint una harca irregular. Entre les forces
que l l uitaven pel costat d'Espanya hi havia la mehalla, els regulare, la harca amiga i les tropas peniesulers. Això per terra.
Per l'aire hi havia grossos avions milifars i per mar el bo i
millor de l'esquadra hispànica.
Amb tots aquests elements no hi devia haver encara seguretat de victòria, quan tal eselat de joia ha produït la conduccié, d'un simple comboi a la posició de Tifarauin. Sembla, dones,
que l'èxit ha superat totes les esperances. Amb la natural alegria, els soldats espanyols han entrat a la posnió assetiada donant visqueg, i les cornetes han tocat, estridents, la marxa reial.
A Madrid, el ministre da la Guerra ha rebut els periodistas amb
el crit èpic de "Viva España!" En aquests casos, la figura reial
s'enlaira, i el rei d'Espanya ha estat copiosament victorejat, a
Madrid i al Marroc. Anfós XIII, amatent, ha trames a Melilla
un telegrama de felicitació. El Monarca espanyol ha tingut ja
monas ocasions felices de trametre a l'Africa telegramas d'aquesta mena.
No sabem—nosaltres no som tècnics de la guerra—si el fet
•d'armes de Tifarauin és comparable a l'epopeia de Verdun. La
cosa evident es que els comunicats oficrals, els telegramas egregis i la prosa periodística d'Espanya amb ocasió del darrer combat del camp de Melilla, són molt més encesos, vibrante i eloqüents que els documents d'anàloga natura que veiérem a Erança en els dies famosos de l'atac a Verdun per part dels alemanys.
Noms d'aquests—Verdun a Franca, Tifarauin a l'Africa
no se'n presenten gaires en el curs de la història. Un himne deis
temps del provincianisme català, el "Gloria a España lt" d'En
Clavé, recull tots els noms heroics de la història espanyola, i
tenim la idea que no passen d'una vintena en la dita composició musical. Des d'ara caldrà afegir-hi el nom de Tifarauin.
Aquest, per?), té el defecte que costa una mica de pronunciar,
sobre tot si es tracta de choristes.
De totes maneras, fins els més enormes èxits tenen un aspacte trist. En el cas de Tifarauin, la part trista consisteix en
les baixes, la xifra de les quals, oficialment, s'acosta a 400. Tanmateix, el comunicat espanyol parla de lee terribles baixes dels
moros. Sumant les xifres que apareixen en diferents handes,
resulta que l'harca d'Abd-el:Krim ha tingut més de 1,000 'morts
i un nombre de ferits proporcional, que deu ésser de 3 6 4,000.
Això representa un gran pas en la pacificació del Marroc, puix
que no es comprèn que quedin encara rifenys per combatre.
L'harca no podia ésser gaire superior en nombre a les baixes
que es dedueixen de les informacions e.spanyoles:
En materia d'èxits mes o menys enormes, tot és començar.
Ara n'han obtingut un les fbrees espanyoles, i és de creure que
en vindran un rengle. L'anemia ha estat durissimament casegat, corn tantes altres vegades, 1 encara ho serà més en els dies
successius. Allò que és dificil, és que d'ad endavant les accione
siguin igualment glorioses, tenint en compte que ara només
deuen quedar al camp moro les dones, les criaturas, els vells i
els es g uerrats. El procediment d'acabar les guerras per la su.
pressió dele enemics, és el més radical i el més definitiu dc tots.
TXECOSLOVAQUIA

4S• MEMORES DE MASAHIN

1

El president de la República
txecoslovaca, senyor Masaryk, ha publicat el primer capa
tol de les sa yas memòries. En
aquest capital, titulat "Praga",
es refereix abs esdevenimentg
d'agost i desembre de 1914.
"Jo crec—escriu Masaryla aque una de les meves minora
apreciacions politiquee ha estat la de reconaixer que el nostre interés nacional no era pas
únicament en relació amb Rússea, ans que calla cercar sinnpalies entre tots els abate. Es
alai que jo vaig prendre partit
contra la russofflia sense critica, i tan- acceptada en aquel!
te.mps".
Referint-se després a la sea
va fugida a l'estranger, ascriu
el senyor Masaryk:
"Abans de marxar, volia examinar exactament Austria i Viena. Per Praga hom deia que el
governador Thun tenia ja una
dista d'homes que havien d'es-'
ter detinguts, en la qual !lista
'Je figurava. Tot pretextant do
la confiscacia de la me ya rev ista "Nase Doba", em dirigí al
d omicili de Thun, homo . amb el
q ual es podia parlar. Aquesta
v egada, em va semblar rtis
aviat reservat; no em donà
tna durant la nostra converse , ern va semblar que algú,
am agat darrera una cortina,
P r enia nota de les meves' par aeles. Li vaig recordar que el
g overn austriac havia autoraz 31 col-leales a favor deis serles
i dels billgars durant la guerra
tale aniea. "Com podem creare
e l le els nostres soleaste hagin
O blidat tot aixa? Quant a la
nostra russoffita, no la neguem,
Priä aixä no vol pas dir que adre frena sense reserves el Tsar
tel seu règim". Desceivi a Thun
l'estat sanitari deplorable del
n ostre exercit 1 lí vaig dir que
ledzn
•
inIstraoia militar es contonnava amb les
idees de ParFrancesc-Ferran, el qual
consi derava ele metges milit,arn m/n Matra jueua. Li vaig
eenat algunos provee relativas
ma niobres anti-ixeques da
'1'eterminats oficiala alemanys

En el colino! DOMg8 lii ha,

eu reailal, 1E83 grane constraccions politi-

queo. 111 ha la Laca insular m'esa, la pililo continental francesa

i
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la política continental aboya, lindo t contra la conoció huesa
(Del nostre enviat especial)

ESCENARI
LA FONT DEL-S LLADONERS
Encara no hora deixat les tentadas roges del poble, els sena
carrers costeruts, Peixida blanca, la façana severa de l'esglas'a,- i us sobta l'ombra de la
font. .A.4 peu mateix de la muntanya, sota les feixes i els rostos treballats, la font canta la
seva canea joiosa 1 clara. L'aigua, sobre la pica, fa una remor tranquilla, continua, ni
massa ericlanera, ni masas apagada. Es un rece) de pau,
font, a Pombra dels Racionare.
A les fastas, en fer-se faso, s'acosten als Nargs bancals les
noies de vestit viroilat i barregen a la rernor del doll que raja, la frescor de les seves

a a a la seva riquesa. Fracasa tenir l'energia d'aquest poble i
sà clamorosament. Harding, el per conservar-lo en una carta
Nomas cal saber llegir els dia- seu ,successor passart
la bis- intensitat i vibració. Del conris per veure que es debaten a la töria collocat en un lloca que
no trari. s'haurien produït una säRuhr, na solarhent interessos
arribarà a la madiocritat.
rie d'elements disgregacionistes
de caràcter immediat, sine, • el
Dèiem que hi ha la política
que haurien estat fatals.
trataat • de las . direotives polítiinsular. Tota la política franLa diplamäcia, en definitiva,
ques que egtructuraran el mórt cesa
del segle pass -ab da un es- no és mes que la utilització inen ells pròxims anys. Això explica, preeisament, la magnitud de fora precias, intelligentíssim, telligent de la fo rca d'un país.
per tenir una política insular. No hi ha diplomàcies bones o
l'empresa, no solament la te- La
guerra ha eta onat aquesta dolentes. ift ha paisos forts i
nacitat de la resistència aluna-, política.
França t6 en el man paTsos febles. El Ilegidor conoTardes de diumenge, quan
nya, sind els esforços de Fran-•
un lloc preeminent, de primer prendrà que si la diplomàcia ale- s'apaga la -Huna a poc a por, i
ea per convertir l'ocupada en ordre, magnífic. Pera aixf i
tot manya té encara la valor que ta, s'obren els rants del ru-cut, i
un èxit integral — -militar, poa és
un lloo limitat i que comporperqua al darrera la una 'l'espurneig de l'estelada! La
litio i tècnic — esclatant.
ta, per mantenir-s'hi, una volun- força. La resistencia a la Ruhr, muntanya, tan aprop, retalla la
Els interessos immediats de tat declarada de un volee arri, prova quina força granítica te- seva sagrada figura; la carreFrança a la Ruhr san innombar a la supremacia. Per aquest, nen els nous fonaments que ra té una doiça aurèola pal•lida.
brables. Els .mas a la vista, canta, n les inteneions d'Angla- Alemanya h posat per realit- Lla baila en un aspre indt.et,
deuen ésser la consolidada de la terra eón. ciares. Es per això zar el seta somni del predomini voltat d'esbarzers, el carbonar
indústria pesant francesa i la que no ha d'estranyar a ningú
continental.
crema la lienya, i la terra es
•
possibilitat d'accentuació del la "détente", tant se val dir la
Alemanya. i França, pera, desmaia una mica villa l'oratge
corrent que tendeix a posar, a maria amera que ha fet Fran- s'entendrien perfectament, srl nq que li ve de mar. Aquesta as
la frontera franco-alemanya,
aa .les say as aspiracions volguessin les mateixes coses. l'hora de la font dels lladoners.
estat-coixinet, per mor d'allu- mundials. La canya del timé del Si fos possible traçar una rat. El poble s'adorm refiat en la
nyar la possibilitat de novas man pasea sense -discussió per im ideal
penumbra del vespre, i s'esbori dividir el mapa d'Euguerres. La idea de la creació Londres... El cop de Fashotia ropa en dues gran, s zonas d'in- ren als vastas virolats de les
al Rin d'un estat que fes el paa continua tenint el seu aire de fluancia, la zona francesa i la noies. Bis arbres, eentenaris,
Per.semblant del que Mal Bél- lliçó perenne.
zona d'Europa, veu's aquí el drecen llur trono i llar brancatgica l'any 30 i del que fa aca
La política continental, ja as problema resala Si ros possible ge vetIllant el raig sonor de l'aitualment Polònia, és una idea un alltre parell de manegues, donar a Al lemanya el control gua. La terra 16 un ale perfunapoleònica. Napole6, ereant el direm usant una comparació
dele palos orientals d'Europa mat., i si us arribes a l'arena
regne de Westfälia, inaugurta la que agrada als ilalians. Franca 1 do Rússia i a
una veu prima i clara dirima
França el dels
gran idea de la neutralització 'treballa deoldidament per ocu- països occidentals, fora Angla- que ve d'aquelll este! punxant
de les fronteras perilloses. De, par, al continent europeu, el Coa terca, o donar a Alemanya el que llena tan amunt, en al cel,
Napoleó ençà, França ha vist més elevat, la aupremacia. Ale- Nord d'Europa i a Fram a ei 1 tan aprop deis Iladoners.
diverses vegades davallada
manya, que va fer la guerra Sud, les diferäncies no existidels prussians pel seta territo- per aquest mateix desig, no ha rima. La cosa tràgica as que LES ESTRELLES
ri. La gravetat dels problemas pas perdut l'esperança, després sobre Espanya hi ha el mateix
Aquesta nit es fresa i espès
de la frontera de l'Est, és per a del desastre, da tornar a co- dual franco-alemany quo sobre
com mai. el rana de l' estelada.
França una cosa immutada.
mençar, de cap i de nou, la so- Hongria o que sobre Polònia. Les estrelles coronen el cim de
Ultra tots aquests intareasos ya construccia. Amb un refina- Alià on hi ha un negoci que pot
la rnuntahya. Plouen, cona roimmediats, a la Ruhr, -es dis- ment extraordinari, zas
tenir una projeeció política, hi sada, sobre els brucs aspres,
cuteix el predomini continental manys han procurat salvar dgl ha el dual entaulat. Es per ai- 1
fan mis platejada l'olivera;
Ara que Anglaterra eeia
desastre tot. el que han pogut. ad que l'afluixament de la inment liquidant — i la liquida- Hiha hagut i hi ha cona una fluència francesa a Iugoslàvia humitegen el carril dels horts,
cid, s6n aquesta serie de notes conjura general de la classe di- o a Grecia pot portar conse- s'emmirallen en Paigua de la
i contra-notes que de l'armisti- rigent per a no dir al poble que qiiancies• ràpidament visibles a riera, i cauen, perdudes, en la
ci enea cauen sobre el món, en Alemanya ha perdut la guerra. la seguretal, de França i vice- negra mar, Aquesta nit hi ha
totes les estrelles al cel; el
mig de ea •Indiferancia gene- Tote s. les persones que han es- versa. El desballestament
ral — la política d'intervenció tat bones per escriure un Ilibre, na combinació alemanya sobre Carro no podria moure les seves
redes; la Polar punxa amb
en el continent, només hi ha en de Ludendorff fins el Kaiser, Espanya de un retroces de la la seva
ilum freda, i l'ample
realitat, tres grane construc- —posem com a exemplle d'inca- política continental de Berlín i,
de Sant Jaume, creuant
cions politiquee. Hi ha la po- paca — han escrit i han pro- per tant, un triomf de França. ami
el firmament, as com una senprop de l'Estat Major austriae. lítica insular anglesa, la Polí- cura t demostrar teòricament,
D'aquí eh pervé la política
FA governador fou palesament tica continental francesa, la que militarment Alemanya no elefantiäsica que fan aquests da aclarada per la Huna.
Estrelles sobre els campe husorprès, i en deixar-lo, no em
politica continental alemanya, ha perdut la guerra. Es per ai- dos -paises. leona diria que' no
mits, guaites de la muntanya i
donà la mä, però m'assegurä lluitant contra la concepció xa que si parleu amb un alecaben a Europa i que conside- de la marl Ara que el roble
que les ma y as comunicacions Ii' francesa. I diem que mamas hi many -de l'armistici, us dirà que ren incorrecta respirar tots dos
havien interessat molt. Durant ha -això permite els Estats Units, l'armistici no existeix i que no- del mateix aire. El problema de dorm en la nit obscura, escame
peu la vostra claror ptinyent i
la conversa fea remarcar que malgrat la seva enorme rique- mas hi ha la punyalada, per
la Ruhr as una imatge 'non reclosa. Conteu-nos la flor de
no emprendria res particular- sa, no tenen encara una políti- l'es-quena, -do la revoluela.
concentrada -dei que passa en- la vostra l'agenda, abans no us
ment contra meu. Vaig creu- ca Es podria sostenir que l'A., hi ha armistici—a A/emanya- tre aquests dos palcos, a tot
re aleshores que la me ya mar- merica del Nord no ha tingut hi ha revolució. La circumstàn- Europa. La lluita pel predomfa hagi apartat de nosaltres el gixa fronteros enl llä no trobaria mes que un començament de cia de no haVeraarribat l'errar- ni continental no s'ha interrom- rar de l'• univers. Guaiteu el camgrano dificultats.
politice. Aquest començament cit aliat triomfador mas que put ni un moment. El temps di- panar alteras, acosteu-vos a la
finestra oberta, abeureu-vos a
Amb el fi de controlar enca- es el que podriern anomenar
fins all pont de Kan el no ha- rá. qui és el més fort.
la -pica de la font. Davalleu a
ra una vegada la me ya con- wilsonisme. Wilsan intentà, llui- ver vist la poblada l'entrada
Josep Pla pea a pee, ara que tot calla, 1
demna de 'l'Austria, vais mar- tant contra la declarada i ge- de les tropes a Iles ciutats de
bategueu, tremoloses, amb els
xar cap a Viena per tal de
nerad oposició del seu país, de l'Interior, ha contribuit, encara
Berlin, agost.
bornes; ajunteu-vos a les nosferenciar amb alguns politice. collocar els Estala Units en el a la conservació d'aquesta illuEl pròxim artiele es titularà: tres passions.
Vaig anar al domicili de Kor- Iba corresponent a la seva for- sia. not això ha servit per mara
La vida orsötlea.
El pastor ens contaria més
ber, amb el qual vaig examinar
d'una història +d'estrelles trasla situada durant dues horas.
balsades, i el mariner ens di.
Li vaig formular la qüestió les eleccions de diputa a les Corts d'Es- de
l'esmentada testa, que pronta esdena la meravellosa aventura d'aprincipal en aquests termes:
panya, augmenta la campanya que fan venir uno gran diodo parribrica.
quell estel meravellaa que, en
"Cas que l'Austria sortfs vic- en aquest districte cte candidats, per
I
caure a mar, ferit d'amor, restoriosa, seria calan de complir
,mit.ide d'actes pabilos de propaganda els
PEL CONGRES DE LA PREMplendí, presoner, al ciau de l'arles reformes necessàries?"
elcinents que sesionen la candidatura
logiqu
bre mestre.
SA NACIONALISTA.
Korber, despees de llargues del senyor Trias de Bes, proclamar per
reflexiona, em va respondre: la Lliga Regionalista, i per mitjà de
Platt-nos atad de fer constar una noLA VINYA
"No, la viciarla nomas farä que visites i reuníais el candidat de la Unid va adhesió al projecie de cdlebrar un
•
XV. En certes proposicions suborconsolidar el règim i el nou rä, 2110narquica Nacional i conegut "Mirla Congrés de la Premsa nacionalista.
Les onades moren, senas un
dinades, principalment les introddides
gim (el de Caries) no seria pal indígena" mayor Torres, que es presenEs del periddic Urgell - Sagarra, de amb la conjunció vean o amb un rela- sospir, a da platja, que és, sota
millor. Desprde d'una guerra ta cona a ministerial i albista.
Itcl ¡cresa, el qua!, després de repro- tiu, la, futuritat pot ésser expressada el sol, el cinyell daurat de VeVictoriosa les directivas serien
nus. Després ele la cinta de la
A les rases que knen per combatre disk alguns des tones proposats per pel verb en futur d'indicatiu
donadas pel partit militar, el el senyor Torres
platja ve, blanca, panal-lela, la
els elements catala- tractar el fular Congrés, dita que s'adhe_ pagaran, etc.) o en present de subjunqual centralizarla i germaaita aisles da Vals,
renglera de les cases marines,
que no poden oblidar rei?: entusidsticancent a la patriatica ths (vingui., pagada, etc.): Ques vindra amb l'església
zaria i instauraria un absolua les scves catnpanyes
nua i senzillla
iniciativa, esperant-ne grane profits per Ii diràs que se'n torni i Quan vingui
contra
la
Mancotisme amb apariancies parlaa manita! de Catalunya i
li diré: que se'n torni; Els que no pa- mig. Després, paralleles, vereta seas motys- a la premsa.
mentärles".
garan serian expulsats i Els que no des, les feixes de les alnyes. La
presa a la ¡lengua catalana, s'hi ha
platja, la casa, la vinya, s'a"I a Berlín, qte en diuen?— afegit aquesta vegada i indignació proCONFERENCIES A BUE- penan serena expasats.
junten dolçament. Tot as un
vaig preguntar jo—. No empea vocada pel dictamen del Tribunal d'acNOS AIRES.
D'aquestes dues construccions, runa rapas.
nyerà la seva aliada a fer re- tes, anullant les
amb el futur d'indicatiu i l'altra amb
eleccions darrerament
Els nacionalistes catalans, residents
formes?"
La vinya, tan yarda en la llum
ce:ebrades, en les quals el Districte sita- a Buenos Aires, aplegats sota la deno- el present els antics usa—No gaire — va respondre via pronnaciat claranent contra el can- minació de "Lliberlat", preparen una ven preferentment la primera. Moder- del migdia, diu a la mar la gràcia
del ropasfeeund. L'han tre"Carlear.
didat
sh-ie de ¡celares de confcrhcies, les nament, al centrar!, és la regona la que bailada els mateamos
braços que
Aquestes mamarias, de ies
Aied no vol dir, naturalment, que cls dissertacions de les quds sera s sollici- es usada gairebé exclusivament.
mouen els rems en la nit fosquede el senyor Masaryk ha coa patriotes que es mani/caen contra cl tades a personalitats politiques i culNo és aquesta la primera vegada que ea, tallant la mar rabel. Per
menaat la publicació a la re- seiner Torres vegin antb simpatia la turas de Catalunya.
havem cercat d'atreure l'atenció dels es- abra la vinya llud com la mar,
vista "La Nostra Revolució", política de la Lliga Regionalista en eis
La primera d'apestes confolecies criptors sobre la conveniencia de donar sota el gran bes del Sol, i en
resurniran en un volum rio de especies general i local.
ha esta demanada al vice-president a la primera d'aquelles construccions les fulles dels seus pàmpols es
documentadas interessant, una
l'extensió que toda en catalä antie. Un
d'Acció Catalana N'Antoni Rovira i
mau com un tràngol de resplansèrie de mamarios que només
dels avantatges de la construccie amb dor
FESTA PATRIOTICA A Virg1.7.
incessant. El xiprer i Poliel
futur
ha que en -molla casos evita
un homo llancat a la barreja i
CA LDETES
vera, tan aprop, cenyeixen
dotat d'una alta facultat d'ohequívocs
a
que
donaria
Hm
la
construcELS NACIONALISTES DE
aquesta resplandor i fan que la
Organitsada per Nostra Parla, ain6
servacia, pot haver pogut reco amb el present de sub3untiu. 9l vinya perdi una mica la soya
"S'Uf PRE AVANT I", D'E ció
la collaboració del Casal Catea de
Ihr.
tractant-se de traduir, per exemp'e, Los anguniosa i magnífica apariänCadetes, tindré lloc el dio de la 1114BORGES BLANQUES I AC- que no paguemos..., ens valem del pro.cia de mar gssoleiat.
re de D'u de Sarta:re, una gran DiaC10 CATALANA.
sent de sulduntitt (mouend, l'oració es
.da de la Llengua Catalana.
confon amb la traducció de Los que
Els nada:41(.11es
Tindré llot, tambi, la inatiguració manari "Stmpre del 'tire i del ser- pagamos, puix que pagtiens és tumbé L'OFICI DE DIUMENGE
azanal'a de Borges
El diumenge, a °fiel, unes
d'una exposició eseolar 1 la feria del
Blanques, han adreçat una comunicació una forma del present En veus
humils canten ei seerot
repartiment da premis.
a senyor presidoit d'Acció Catalana, canvi, requfvec no es produeix si traLES ELECCIONS AL DI,SSaberte que se celebraran altres actes fott constar it er adhesrd a
duim e/ subjuntitt espanyol (paguemos) que mena- la vinya, la mar, la
aquest
~fifont i les estrelles. eón les veus
•
DISTRICTE DE GRANO- patriòtics i que en el mittag d'home- ne agrupantea de
patriotes, cona a con- pe) futur catal (pagarend: Els que humils del chor, que canten en
LLERS-BADALONA.
natge a la Magua, catalana parlarais seqüMcia de sentir-se identificas
anta no pagarent.„
paraules Ilatines, prestigiosas
it mida que s'asusta el diumenge, dia prestigiosos orador:.
l'ideqri p roclamar Per la Conferincia
com l'or vell, allabanees al Sea6 dogos:, assenyalat per, celebrar-se
Oportunammt donaren més detallo Nacional.
Fabra
nyor. En el eher, polsós i om,
C011-n

•

Converses fi oes

La Política

DE PON
briu, els vells cantaires ladee
guen i aclamen. SubratlIen amb
llur fe el sacrifici de la Missa.
Diuen el mots eterns que eng
acosten a Déu. A fora, mentres4
tant, fa font i la vinya san claa
res i jotoses. 1;is muntanya ea
dibuixa; gloriosa, en el cal blau.
I, darrera el muna la plana,
obre els tresors - de la seva ea.
tranya fruitosa.
Tota l'església tremola,
sa d'un encía inefable. amb elg
cants -de l'orlej de diurnAnge.
Aquests vells del chor que aclae
osen el Senyor i demanen la
seva cle.mantia, saben d'oa
ve la mesura de • la foil
i Pespurneig de les detrae
Illes i l'embriagant verdor de la,
vinya. Sien el ferrar, 1 el fuster,
i el peicaire, pobres terrerots
que aquí bah viscut i aquí ,mn4
riran; hornes humils enfervoe
ras que ignoren, de segur, les
veritats i les dolceses que cana
ten Hura 'bogues en l'ofici da
diumenge. Pera -les paraulee

listines canea sobre el cor coas
una pluja regalada, i aguanten
les columnas de l'altar arnb
més força que les ingènues eaa

riätides barroques.
En sortir d'olla!, el mi% sema
bla mas pur i és vibrant cona un
cristal). Cap a la niuntanya, els
g ladonere es drecen més segurs,
i la -marinada ens duu la sen-,
tor de totes les herbes. Ara
aprenein de mirar les -coses amb
un esguard senzill. que deu ase
semblar-se una mica al del
ferrar i el pescaire que eantaa
ren l'ofici.
Tones' Claro63

Full de dietari
DIALEGS QUE ACABEN
MALAMENT

E.—Visca!
Visca I
C. — Qua eagafa?
E—Acabo de llegir les darreres.
ticies del Marroc. Tifarauin est ä
salvat. Visca 1 Visca 1 Visca I
C.—Estás molt. entusiasmat.
E.—La cosa s'ho val.
C.—Però Tifarauin no estava fa tres
dies en poder dels espanyols?
E.—Si, home, si.
C.—Aleshores es tracta d'una reconquista, no d'una conquista.
E.—Exacte ; d'una reconquista gloriosa.
C.—No et diré que no. Pet-6—no
prenguis malament,-sóc un .hozne
senzill, poc avesat a argumentar
amb les regles de l'art... No et
sembla que hauria estat més ginnido no deixar-se arrabassar la posició?
E.—En primer !loe, la posició no ha
arribat a &ser presa pels moros.
Nones han pogut voltar-la.
C.—Es igual. No et sembla que bati•

rle estat mes glorids no deixar-

se voltar?
E.—No. La represa, la reconquista;
sempre té una forca dramàtica que

no té la simple defensa.
C —Ah, be. Des del punt de vista estètic potser tens raó. Tanmateix
em rambla que no t'asma Pajar
els esdeveniments de Melilla des
d'aquest punt de vista. Parque. al
cap-d'avall, que ha guanyat Espanya després d'aquest petit drama en dos actos; primer, la presa ; despris, la represa?.

' esvait
E—Ha demostrat que no abs
la virior de la raca. Es aixa el
que em fa cridar amb tota la ferca deIs nieta pulmons: Visca 1..,
Visca!... Visca!...
C. — No t'entena. El teu entusiasme eta
resulta absolutament inexplicable.
Hi trobo--no t'efenguis—, hi tra-

bo una dosi tan forta de tartaE.—Per que?
C.—Es ben serien Estratègicament
les coses han restat, a tot estirar, igual que absns. Per obtenir
aquest modest resultat, ha more
un nombre important d'homes, teha
desprals una considerable quantitat de pertrets, s'ha portat el dol

o l'alarma a moltes llars...
E.—Calla 1 Dius tot això perquè ets
un fill capad de la pàtria, un renegat, un poca-vergonya...
Carlea SoldevIla

••n•••n••••nnnn••14

La situació a Europa
A França la resposta a la
nota anglesa as uninlinentent
elogiada; en oanyl la premisa
ansiosa la comenta amb mar. ,
cada teblor,
Stresernann ha oelebrat una
oonferenota arnb ele industrials
I ha dlt que el Govern asteria
disposat a adoptar enirgiques
dieposlolons por evitar resten.
drament soon6mlo d'Alenntnye,
•

Divendres 24 d'ago.st de 923
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COTITZACIONS DEL DIA 23
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DIVISES ESTRANGERES

- ÉORSt NIT
BORSI MATI
BORSA DE MADRID
\
Obra Alt Balx Timo otra ' Alt bah S'are,
Monedes
,
15
G..
rrancs
8395
68 I
58. 08 10 88
13510
COM. times Prop.
Su/ssos. '
517)
07-21)
3345
Belenes.
17825
E
Metrop.
3
'10
OltoriOre, .
71'55
Lbs,
46.15
.25
• • , . /5825
48
179'52
1V1S
4673
17.170
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,
17053
mrsz
14'19
SW
AOVO III zahle 4 . 0 .
10
. 50 Emires
1833
OrenseS. , .
7511 12
. 114.03
Amortilzahle
pelara
tr1.0,13
87'20
.•
Enonor
Maies .
V0135
hane d'Espanya. . 573.
(.01011le.
0/3/nit 1.0'
l'AMO F.011.
28'
leme Esp. filo Plata
245'
.
3 :Mara
ar
sucres prer.
34 .
f.,,o re, O, 0. • .
69'
Cedules.
.•
BORSA TARDA
Ataranta
.
.
4240
„
BORSA De LONDite\ I'ranes
.,
3415
Orla. Al! Beis ankr,
.
Lltures
g037
714,
Ar gentina
lnterlor. .
. • 71 45
35 3/1
°Mutes
argentinos.
8313 5815 689 0 6915
Nord. . . .
11:75
Montevideo
Alacent
67 70
6r ;0 e
70 1/2
lees arss 10 . 5 5 1, 5 Exterior
Orenga,.
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SIGO
171' 171' 11-0.35 17275 ['l'anea
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45731
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PARIS

Anona.
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"" Isabel .
81'18
81'35
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p
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789
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2,
237'75
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7112_
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76113
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.
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-
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Cotitzacions del 23 d'Agost 1923

53'13
8'85

NEW YORK

anterlor .
Obertura. , . .
SUCRES
telegrama.
on
Seg
292'73
, •
331'
Tunca 02 tragoat Taima.. .
Nora York
050 04341 Setembre,
39
02530
3 8'
pesernbre
,210
Merc. . , ... . 352' LIVERPOOL
a59'
Mate. . .
Tanra anterior .
Obertura . .
Sesos telegrama.
.. .

M.11511.
diere, .

Noroosa
Dinamarca
iteran
tena .
Praga .

de

DE COTONS

TriliCa

Disp.
.
.
.•

Octu
23'95
21'71
23 99

Daca.
23 88
/3'78
23'93 *

Germen
7356
2'3 52
2864

Mere
2343
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Maig
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P

c
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T
1847

13118

1813
1303

13'51
186.2

1312
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•
10.5 8 Obertura.. .
871' Segen telegrama. .
780' Taima. • • • • •
740'
727*
717'

Ynrk
Dtsponibt '.Seteiribre
Desembre
Mare
Alele. . •
3141101

4717

747

32.37

--ig

29'28

X
11117*(11111111,

BANC JE

NONELL GERMANS

I

CANVi VALCRS CUPONS
Rambla del

Centre, 16

.11•-•••--

40

Aquest Banc a la seva Central i a la
Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,
Renovacions, Conversions, Canvis, Ag're-'
o-a.c i6 de Falles de cupons i Revisió de
tes d'amortitzacions.
NAdmeten dipòsits i tota mena de valors

OZA'
Sai36 4 L 3
QUALITAT Si-29E1{10R
Fabricant: J. ALERNI. MATAN°

Obsequi de
la

ra,
maxseemaamaNemireataans,
-;

mmeourozao•
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F.)

Is de F. klu Sal
i.,

Banca-hui- i3lors -Copros e..,
-- 20, Rambla del Centre, 20 9a,

1 Telefon, 1430 A. e
-0-

4
-ile
Istit~ZOtirarer.arr.--

Societat

iä

1 [laves i CA! S. en Cta.
ElAwCA, C.Vb, VALORS
Rambla del Centre, nurn. 6
Telèfons 1230-12:11

A.

CS2==.

GRAN G ALEAR V2HY CAMA

DE al ALAVELLA (PROVINCIA DE GIRONA)
TEMPORADA de prImar de Vélalo a 130 d'octubre
Melattles del aparell digestiu.- Artritisme en sea mültiplee
CALDES

manifestacions. - Diabetis . - Glacosürla
Establirnent de primer ordre, voltat de frondosos pares. Hahitacions grans, cómodos i ventilarles. Montadors 1 cafe grandiosos. Salons espländits i °legaras, per a restes i atraccions.
Capella niol formosa. Camp per a tennis i altrcs deports . Garatge. Teltifon.
rialINISTRACIO: RAMBLA DE LES FLORS. 18, ENTRESOI.

Contra remesa de 25 etiquetes de les que van enpensados en el pot de la
Easina Lacloada Nestlé, es
re.galara una preciosa nina
i un búa numerat per al
sorteig d'una runa de gran
tarnany. 41.1est sorteig
feetuará entre . cada cent
partimpants.

Les etiquetes poden
a les oficinas
de la SbCiETAT NELTLE,
Granvia Layctana. H, Barcelona.

preson l as-se

Varona
ICivada Plata le
/ Faces 1118 .7nrea, de. . .
I
fi
541/C,
de.
.
.
/Pares
Vstenela,
de.
_
de
4-1 a I 1 1/ 7 i I Blanco arrugara elrarnatas 44/45,
1 Pavea Liobregat, de. . . ... ;
• e
AtmgC I Navarra, de. . • • •
5 5 1/7 a 4 1/ Blanca arrugats altarna.tes 45/00, de
51 a 41 1/2 Pares Extra/. o Andel:rala torea, ele
Castella 1 Mansa. de.
J . /dance arrugats alfarnates 35/34. Ce
' 5 a 3 9 1/2 Pares estrangeres,
Extremadura, de.
;Blanco arrugata alta/mates 55/80, de
fins arsponimas. de
;14 a 3 I/O Eavons
Andel/isla dur
i /Blanca arrugata alferuates 25/15, de
a 41
;Favons tIns 11011 ,. de
¡Pelotas Ce. . . . . .
. .
/Sayona 71arroe.
(Pret. en pessetes 100 Ira. atine ase
o•
..
estrre ger. (le
4 a" 4 :3 11.
Gammnt vagó origen.>
• • • • • ...
eB avons
ILlentis. Ce. .
4
7
esses Seaarra. de.
Guises, de. . . .
...
5131415,14, aoves
ele
20 a 40
..
.Bessss esiras5ere3. de.
í3 a 11
iPreus en pessetes 150 ks. arn.b sao da
Ilessea verdes........
....
FARINES
de.
7 1 a 57
I munt carro ama))
11E3(.3101a Andalusta, de
.0 a 1
75 a 7 1
I, Escalola Plata. . • . • a•
..
..
50 a 5 1
Fdrça, de
5.1 a 0 5
171111 estranger. de.
.
.
.
Extra /oca:. le. • •
GARROFES
Palo. de
carrera id le
62 1/3 a 03 Mili
Ilerps
tle
51' a 3
Blanna extra Castella,
a 55
Xipre,
Ce
cte.
•
43a44
13Ianna corrent Castella. da
02 a 12 1/7„ T11U5•
Negra yinaroe nora. de
Balsa. de. „ . . . •
44 a 40
l•
•
• ' • • ......
Negra Castellú no-a, de
Negra Maletero sosa, Ce
(Preus en pese:ea sea de 100 kg as, ....... Negra
1 /Ida Velia o de
munt carro 0531.1
Segel Eivissa nora. 116.
Mallorca
aova. . . .
(Preus en pessetes 101 kr.s. antb sao da'
munt carro aqui..)
(Preus en ralo 42 la. salase saz deadunt
DESPULLES
corro agur.n,
?amero 9, de
20 a 97
LLEGUMS
Adinero 4, de.
33 rze a 2-1
FARRATGES
........
Fegones,
55 1/7 a 51
'Terceres. de
19 a 19 1/2
Alrals prime .a, de.
Arree
Quartes de.
1S a 10 1/2
Anal! segona de
Ilargueta, de .
Bomba, d
rrretis en pessetes sed de eso kg. amura
... 107 a.115 Palla
Palla corta, Ce.
Especial, de
carro aqul.)
62
a
03
fama d'ouvera, de
Seleete, de
es
a
el
Trepadelia, de. •
lActisat,
11 a 63
Bell-lioch O
59 " 80
(Pretra ea pessetes 40 lia. can:mas carta
4,) ya a 25 Trencat
Sinn!!! (primal. de
-lo a 4,7
aqui.)
c egase, de
18 3/4 a 19
Sege, de.
.. 17 3/4 a IS
Daapullei d'arel
Potra
remolatxa, de
I
(Pren en rala quartera de 70 Unes sallTurt0 de coco, CO
i
eac damunt carro adttl.)
Forma Illnosa. (le
'S
a
4
O
de
Fanna,
1
21 " 92
(aunare trarirrasse”. de
(Preu' Per 150 10. 111411:1 aad darcuala
Escaulat, de.
carro acata
CEREALS
• • • • e .• •• • . ....
...
01
S31.
Moreee e
.VAGONS ARRIBATS
1;2' it •Alengetee
Momee Plata nou,
311
Mores,: Plata vell, de
Estació M. a. B.
110 a 113
9 a 29 1/5 Castella, de.
ordi Extremadura 1 Alanza.
20 de bi31:
rIC railnal 3 de raveS.
9 0 a 90
.
as a 50 1/2 Mallorca. de
.
Oerli Plata.
ESTeClo
DEL ROPO
87
a
87
.......
Pie:. de. .
30 a 31
astado ExtrernadUra, da.
10 de Mal: 8 do rarlua; 1 de civada.
"5 t
Estrangeres. de.
Clvada rola. de.

BLATS

1mpreesiés
•

100 a 107
100 a 152
80 a 01
77 a 73
70 a 71
67 a 1.0
105 a 123
35 a 40

3.4 7/3.835'
34 1/2 a 35
22 1/2 a 33
33 a 33 1/2
25 a 27
25.a 26

7 " 7 1/2

" e 1/7
5 " 5 1/2
4 " 4 1/2
" 8 1/3
'7 " 7 1/2

28 a 28
• '1 4 " 35

ganara!:

Malgrat. de persistir boa xic la calma en aquest mercat. podem anotar avui una millor disposicid en el moroso i un
notable en l'ordi.
Iteferent a aquest. darrer, .ja sabem COM 110 fan a l'interior, pula merare aquests com pradors bonament es provetixon
per a Ilurs necessitats i compromisos, alln. ereie.nt. -se ésser imprescindibles, de cop i volta tanquen la porta i pretenen preus
i es resisteixen a comprar.. Aixi
Inés alto. per?) oran que. aquí saben niolt lid. del peu que es dolen, tanibé fan el
;inocua que n'entre han vingut oferinl aquest gra a 23 possetes origen, se'ls lis fet l'orni, i avio sort que en vulguin a-23;
arab tot. i aquesta haixa, es re lenco de comprar. El rnaterx vejen -1 venir que els„ pasIsarit als d'Alacant, els quals avui tenen
mes pretensions i sens dubte que (Bus de poco afluixaran.
unis forma d'origen, ha fet que aquests venedors es re sistctxm una mica i que el preu
El moroso, degut a la col
en piara. per al dit gro, sigui més sostingui.
Croiern 131113 per de promp te els compeadnrs forans l'hauran errado-pensant que el podrien adquirir a 30 pessetes, puix
que amb tot i Vendre's avui al preu que apuracm, mes aviat fan °aliviar el dines que no pas tenis-hi benctici.
cartvi

Unes rnans
blanques,' SLIC.115
intensament
.perfurno,gles
denoten gustos delicats i proporcio- Intens i caracterlstic que quedarà Inseu cutis.
nen una "paren!" . ineoniundible de corporal permanerilment
La
pasta
neutra
del
Sabe+
lleno de
mano
Les
seves
distinció t elegäno.la.
serän admirar:les per Mis els que les Previa. Hiere de 1010 materia cäustica,
vegin si usa, aosiduament el Sahó produeix una abundosa untuosa
Heno de Pravia, que té un perfUM escama. que netelarà perfectament
els pors de la seva epidermis, facilitara la respiració cutarnz
Pentant-se ami) Sebo lleno de Pravia experunentarii una dehlosa sensació
de benestar.
ü4:?"
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GASE T A
Dissahte vinent, dia aa. a les deu de
la un. lincea /loa a l'Orfeó Catalá,

arnb motiu d'ésser el sant del sea director, cl mestre Lluis Mil et, una sessió
extraorndinária de sardanes, que anirà
a duren de la trottale cobla lloro. de
Mataró, que executará les mes celebrades del seas carteas repertori.
El doctor F. Carreras,

ten de l'estranger, tia
la seva visita.

de rerepräs

poTicia ha detingut, al seu doanicili del carrer de Lluís Antúnez, el
rábdit anglds Otto Steclair. acusat de
&crear-se a la venda de cocaina.
Els agents, en nn registre que vas
fcr a la indicada casa, van trobar una 1
quantitat dc paqucts d'aquella droga.
la qual representa bastants milcrs
pessetes.
Ha cstat posat a disposició del .j1.11.:
jat.

Mosquits

El; mata pastl
Iles Fonquerr.le

Valeulf GAtnez, de 0 /luya, s'ami tia
a una pica d'ajena hensita a l'esglasia
de Sant Jaime. La pica ea desfa I li
migue al cap.
Al rlispensuri de .les Cases ConsIsto-

Es un sabó pur, sense barreges
adulteracions de cap mena. El
sea inconfundible pedan: es mant i
tant Intens al fi nal corrí al principi
de la pastilla. 150 pies. pasti l la.
Dernanl-s a les perfurnerles i dro¡fuertes.- Perfumería Oal.-Madrld

dals li apreeiä contusid . anab Len/atan; ti lotes dues regions parietals,
rey/1mi4 a 1; regid 1.11510-temana‘ esquerra i 'unto intensa betuorrlight, amb prlabable fractura del. erni.
Se'l .t.nuMadà a l'ilespital de la
Santa Creu.
La Cennissiä de festes del carrer
d'En Bot, per a l'any 1923-1924, ha

quedat constituida en

la

Foil 01131051 al dispensari del correr

alartorell Amorüs. ,
el qual presentara una ititordeació de prou0stie greu o consonilnvis d'has-ere, cumassat una quantilat
.clorbidrie a la inuntauya
del Roser Josep

70 n uss

La

segiicnt

forma:

President, Juliä. Guillami; Vice-

president, Josep Gilbert; Caixer,
Ramon. Altisen; Comptador, En
Francesc Barrafón; Secretad, To-

LO CAL

mas Castro: Conservador. Heliodor xamfril al esrrer de Sant Caries. Tras
Orero; Vocals, Manuel Salas, Se- dos rehieles han sofert desperfeetes de
bastià RosellA. Joan Miró, Juliä consideració.
Resultaren fenilo els passatgers EraSerrano, Guillen/ Galdós, Maten
rist Barrientos Puertas, de 31; anys,
Roca. Emeteri Guillen/. Eduard Nipese dor ;
Vendrell. de 21; jocolás; Joaquirn Balan. Joan Arran,
Daniel Jimacz, Joaquim Careclle, . sepa Galia de 15, i FranMea Carmona, de 7113, reina de Sabadell.
Ferran Saltiveri, Francesc AlbaceLes ferides de tots (tantee sön I leus.
te i Manuel Costa.

ros traslladat a l'Hospital ClInie.
MarliliMES•951.2.113..4•1•At7,412MIMMX023.2.2•130316.4,
I
BAQUES
lt

ESPUNIOS
ir/Mor xampany Patata

G;;:eRDIOLA DE FONTRUBI

Ahir. a couseqiidnela d'haver exp/utat una caldera, es ealii fue ale Tentadora ardillas quo hi ba al armero 3
del correr de Maseus.
loa apart pchs bombera del Pare.
Es cremaron uns dipbsits fets do
fusta.
Narefs*Arnahat Sueiee, _ea tornar

ahir a casi sera. cerner d'Espalter. 1,
trobi la porta forcejada. Registrat
el pis. reid que lt Sacien robra 12:5 pos5mtr i uu anell d'ora a-calorat en S1.5
pessetes. Crea que l'autor es un rellogel que ta, auomenat Nicolau Gabriel.
El goveruador clvii anit ahir a Caldotes, per donar el condol, en nom

rei d'Espanya, u la Undlia
capita Manuel Descharaps,

difunt

uu nuart de guaira de la tirda
d'abir un autaranibua de la Ruin Orlelt

cia-Barcoloueta topit eunb Un trunvia
dele Orlentals al Pasereig Nacional

Indio veza-

les Corta Catalanes, on es practique,
els treballs preliminars per a l'asfal,
tat de

la dita via.

La Coraissió de Colänies Escolar:,
en junta del dia 21, acorcl à tramen,:
un telegrama de condol a la vidua de
N'Erinengol Giner de los Ríos i
mtmicar l'acord a l'ex-alcalde de Barcelona, senyur Morales Pareja.
RESTAURArillr ROYAL
Saló de Te

es el millor palier de fumar cada dia te dansant de 5 a 2/4
de 8, i dinar a l 'americana, de
O a 11.
En la direera rehiló general cele7 dels corrents per la
Seeid de Literatura i Itetles Arta de

brada el dia.

l'Amará Endelopeic Poptdar va sur-

tir elegida la seglieut Suut
President, Eu Jama,: Cortès; viropresident. Eu Joan Roca; secretarialin
Cèsar Mileo; tresorer-comptador, En
>ser, Fonts; vocal primer, En Jaume Camps; voel segon, En Francesa
Mira: vocal tereei-, En Mares Bernet.

respriis d'ha'vem' assistit
Congres de Ciències de Bordeus
i hospitals alemilnys, ha retornat el doe(or Torres Carreras.
El Cense!! Directiu del Centre Popular Catalauista ile Sant Andreu visitara dium2uge /Sisear. di / DI a lea
vuit del mart. el senyor Delclbs, el qual
es troba empresonat per assumptes
política.

El regidor senyor Olivella ha pre'
acntat a la Comissió d'Eixampla una
moció. demanant que s'empedri el narres de Borrcil, entre els de Manso
Parlatncnt, i el dó Tamarit des de Viladomat i Rocafort.

Polla

fi offilioN

lid t condensada

JOYES %l'ANO)/ AUNI3.6
A precs del senyor Olivella, l'Alcaldia ha ordenat que siguin retirats
tots els materials que amb perill per
als vianants, dificulten el pujar als
tramvies en el trajecte del carrer de

4
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LA PUBLICITAT
el presídela de la Germandat de San
localitat I forasteres, pera nomas se'n rtn coucediaes, la primera a un, batxibaldee, senyor Batlie; el president de
presentaren -vuit. La principal de Pe- ller que desitgi estudiar carrera univerla Lliga de Defensa de l'Arbre Frui. relada exetui i la primera sardana re- sitaria, podent compreadre si l'agraelat
en fos mereixedor, el perfode delsdoe.
ter, senyor Salvatella; el senyor Mani easa "Saeret"e-de Morató, sense que
a
cerre, pel Foment Mema Esset; el Sr.
torat
i
un
any
d'al:Maula
d'estudis
cap de les calles concurrente la tragues.
nte,obier
que
l'estranger.
I
la
segonit,
a
Francesa per la Barriada Dordal, i els
La segona sardana ."Endevinalla", de
propietario senyors Bailas i Alas, mosGratacós, tampoc cap dels concurrents desitgi perfeccionar als seas coneixetraut-se plenament satisfets de l'ara de
saplgué treure-lal El Jurat disposà que ¡tenis ecnies en un taller de fora
la testa, pula ami, ulla slavien fet in48
seas toqués una altra, que fou "La Li localitat o en una escola técnica.
estrets els llagas d'amistat de lea enEis aspirante hauran de reunir les
Vall del Tee", primera composició sartitats que han de proporcionar amb
darifstiea del músic rossellonès Jaume condicione del corresponent reglament.
— Amb el concurs de la novella cal'ajut de les autoritats el mejor enNecia bonica. airosa i de cants formoble "Catalunya", i per l'impuls que hon
grandiment i benestar del roble.
sissims, i que fou treta- i degudament
Durant la 'lit a Fomentada barriada
donat a la propagad() de la densa narepartida per diverses calles.
cional,
la
Joventut
Nacionalista
Repuse celebraren lluïts balls, aviada de
La sardana de lluiment, "Caneó de
globus,
focs arttftctals jocs infantils,
blicana
i
l'Agrupació
Dansaire
as
amb
la pastora", del Xaxu, que fou dita i
veient-se diverses Iluminarles elactribalada bellament principalment per al- savintesa que a la plaga pública es cianques, en senyal d'haver celebrat una
gunes colles, que el públie aplaudí se ea amb entusiasme.
fasta del tot simpatiea i patribtita i de
rollosament
Les Cites entitats eetan organitzant
veritable confraternitat.
Mestretant el Jurat deliberava fou exeursions pela nobles de la comarca,
bailada una sardana conjuntament per
on desenrotIlaran una intensa camCAPELLADES
totes les colles fent un ampla rodona panya de propag,andi nacionalista.
de tota la plata.
Incendi
De
fasta
majar
en el noble ele
— Al seu dotnicili
Seguidament fou tocada i hallada la Masroig se suieldb, disparant-se un
Altres noves
*Sardana de la Patria". que fou aplau- tret, un borne de 438 anys anomenat JoTal cota vam dir en la t'ostra dardida amb gran entusiasme per públic
seo Rovira efirgalef.
rara crònica, la resta Major ha estat
i balladors.
S'ignoren les causee que l'induïren
força animada, tant pelo espectacles i
- El veredicte del Jurat, que fou aro- a prendre tan extrema resolueiG.
diversions, coa: per la munió de folit entusiasme, fou el següent,
— Ha estat en aquesta c uta , gi
rastera
que ens visitaren durant els
repartint-se les $oo pessetes destinades
-ravisted'npcl ro- cinc dies de festa. .
a premia en aquesta forma: Nos- vincial del Treball.
Malgrat la forta tronada i llampetra Dansa, d'Olot, 125 pessetes; Els
— L'obrer saboner ;fosen Sardà
gueig del dia 15, a les set de la tarPetits Dansaires d'Olot,. 125 pessetes;
gue la desgracia de ciare al dipòsit de da, acompanyada de fort ruixat,
no
Joventut, de Piquetes, 125 pessetes ;
lleixiu residual de la saboneria no tre- per aixa deixaren de fer-se les' funBarretinaire, d Olot, roo pessetes; Ale- ballava, propietat del senyor Antoni
ciono anunciadas, les quals es veieren
gres Dansaires, d'Olot. roo pessetes;
Colom, al carrer Nou de Saut Eran- molt concorregudes.
L'Escut Empordanis, de Figueres, tae vese.
Els balls i les audicions de sardapessetes. i Olot Alegre, de la nostra
El desgraciat Sarde es produf greus
nes lambí fiaren força animats, obteciutat acto pessetes. Dc manera que nocremades a les cantes i part balsa del hint un assenyalat axit la presentació
tMs una colla d'Olot es qued à cense Ces;
de l'Esbart Folle-lore de Catalunya,
prerni. Vuit cobles i set premie. Es un
Fou traslladat en una !litera de la
al Centre Moral Instructiu.
bell sistema d'estimular l'amor a la
Creu Reja al MI dOteiCili.
Les funcions religioses també fodensa nacional, sistema emprat de des
ren celebrades amb assistència de molts
—- El Beus Deportiu, durant el mes
l'establiment de la festa quan no hi ha
ama colla que sobressurti manifesta- de setembre vinetit celebra/1i els se- centenars de fidels.
giients partits. llevat de modificacions
Les dues calles de bastoners, coas
mera de les altres.
que puguin presentar-se:
tots els anys. foren l'admirada/ de la
A prees del públic la cobla exenta
Dia 2, a Reme, contra l'Allètic de
minada i forastero. Llastima que l'A*Els segadors",. que tothom escolta a
Sabadell.
juntament no faci anyalment un eapeu drete amb el cap descobert, chorea
fore perqua surta: els gegants i els
Catalunya, de Les Corts,
jant-les en mig de grans aplaudiments.
nans.
Bell gest el del•regidor republiel se- contra el reseri a del Reus, al camp
El ball que 'a profit deis fills
tyor Pau, que presidí la festa en re- d'aquest.
questa vila que san al Marroe que
presentació de raleatde.
Dia 8.—A. Barcelona, el primer del
se celebra la tarda del dia 16 a l'enFini la gala i patriòtica festa, que Retas Deportiueampie de segona categoda, contra l'Europa canela de pri- velat, fou un gran axit pela organitcada any assoleix un non axit mas eszadors, puix es recaptis una impormera eategoria de Catalunya.
clatant, repartint-se, al Casal Català,
tant quantitat, que els será repartida.
els premis a les coles afavorides.
Dia 9.—El Citalunea, de Les Corto,
Llastima que tractant-se d'una obra
Festa plena de nacionalisme que po- Contra el primer del Dr'portiu, al camp
benéfica deixessin de contribuir els
sa de manifest la forea d'una mea que del darrer.
jo y as bien,.
vol alliberar la seva Patria, que tant
Dia 16.--A Reus, entre el primer
Durant les festes onejà la bandera
de bo poguena un altra any celebrar-la
del R. C. D. Espanyol i el P rimer del
de Catalunya en la façana del Cenen plena llibertat
Depertiu.
tre Moral Instruetita i el dia 15 a la
Dia 30.—El Martirio:1c contra el
Casa de la Vila, no velent-se per enFes- Beus Deportiu, primero equips.
Concert
Assemblea
bloc la catalanitat de recta empresa
L'actuad de tau importents partits que volea:a fer la propaganda amb
Les -:- La carretera -:- Aitres
ha estar watt ben acollit per refleje
molta catalanitat de dents estora.
,ne lelos
local i de la comarca.
A renvelat, dé deu banderes que
Dilluns al vespre, al teatre Princivoleiaven al cim de les cntenes, set
pal tingué lloc el IX Concert orga- SANTA COLOMA DE GRA.NIAeren catalanes.
eitzet per l'Associació nie latisica, a
— Dissabte , a les dues de la tarda,
NET
càrrec del violoncellista Gaspar Cases calà loe al ma atzem de palla de
sadó i el pianista Biai Net.
les fabriques de paper que la SocieRepresentacions a Moya : !Ron tat
Miguel Costas Miguel, 5 en Cta.,
En la primera part fou executada
posseeix en aquesta vila conegudes
la Sonata en fa d'En Juli Garrete d'un regldor : La font Prat
pel Molí Vell i Cal Manea
per a violoneello i piano, que obtinla Riba
El foc dura fine rendernä a la targué una execució acuradissima, i
de
l'Atare
Fruiter,
celeA
les
festes
da. quedant destruït tot el cas d'edila segona la Sonata en do menor, del
brades
a
Moye,
hl
oasis-tiren
l'alcalde,
fici i teta la palla que Id havia... Sermateix autor, que interpret à pulcrasenyor Isern; el regidor senyor Pla,
tosament el Inc no s'estengua al dirient el pianista Blai Net. Al final
els prop:etaris
els
germano
Salvatella
i
pòsit de la cale. rnagnasa i sosa. Al
d'ambdues composicions el públic tributà una extraordinaria ovació als senyors Darme, BatIle i Saladrigas, bloc de l'ocurrancia lii veiarem el titalo • ella de la Lliga de Defensa de nent d'alcalde i regidora acnyors .Verexecutants i a rautor, senyor Carreta,
ro
'que llagué de sortir diverses vegades (Arbre Fruiter cl'aquesta poblada. tus gas i Tort. el comandara de la guari altres foren ateces en extrem, t,nt dia eiva, ami) una parella de la dita
a saludes.
P er Pa t de les autoritaie d'aquella a ila
institució, el rector de la parraamia i
En l'última part lores executades com
per l'eminent tenor senyor Vinyes, sacara eb eaperal del Sametent i malobres de diferents autors nacionais i
familiars i alares eirdst ts, emporlanl- teo altres persones.
estrangers, en la interpretació de les
se n de les festes bello records.
Les &aelues es calculen en unas
quals estigmé molt encertat En CastaDespres de !larga i doloro a ma- So.000 pessetes Afortunada:me:A no hi
labia los mort el regidor En Pere Prats hagué cap desgracia personal.
- S'ha celebrat una Assemblea
Torrents ( e . C. ea. csent una demosfranciscana dels socia de la V. O. T.,
ttnci6 de tan eentida peadita ele nonaMettgael.-11..
tenint Hoc amb tal mota; diversos anbeeses anriss que assistiren a lacto del
tes religiosos a la qual assistiren
MOTOCICLETA, 4 11P., nova, es ven.
eepele De l'Ajuntament isi assistiren
Dtputauló, 135, secors, primera.
inolts fidels d'aquesta centrada i ¿'al tots els regidors, les autor tats judiDOS JOVES desItgen casa de familia per
Lese pobles.
a tot estar. case nette. Escrture a LA
ci de, alguns individtre del Sometent i
PUBLICITAT, núm. 5001.
— Els vais del" barri de Sant Berrepresentacions de totes lea entitats a
at han celebrat la aeva festa anual
qut pertanyia. Rebi la seva desconsolaamb sardanes, concerts i saraus, amb da familia el nostre cendol.
Auto
gran aniniació i concurras/cía.
Escala de zafen. Fundada Pany 1910.
— Diumenge pass it es fu la incaMatricula
1
tito!,
230 pto. 257 . Caneen
Tamba els del caseriu de Sant Roe
guarae16 anal) molta aoletunitat de la
de Cent, 257.
Aren la seva amb molt d'èxit.
font püblica batejada amb el nom de
— Eta propietario dels terrenys per
Pi ,t de la Riba, qtie da propietario de
VI DE TIARA, a 060 pta. litro, posas a
Ort ha de passar la carretera que
dornicill; colina pvapia. J. A. Jordana.
Fentitat Foment d l'Eixampla han
Vana.
Mancomunitat construir$ des de
costejat amb l'Ajuntament 1 de la qual
Beoda a la frontera francesa, s'han pcdran trencen nigua el gran nombre 1DINER
compromés a contribuir-hi amb
de famliies que conviuen a l'eernentada
a l'acte sobre autuS, telliza I auras
go per los del seu import.
mereaderies. liad: [Unible de lefl
barriada. Precedida d'una banda la maFlors, 24. primer.
= — En els darrers (minas dies, él
ni2estac16 va sortir de la Casa de la
tnoviment demogràfic ha estat de cinc
Vila (on onejava des del matt la
IDADATZEN1 gran, amb solerrani espalda
marta, deu naixements i dos matra
bandera eatalma), presidint-la l'Ajunomb molta lean, es llos, Corts Camonis.
talanes, 431.
tament i la Junta de la busilis entitat,
— El mercat de dilluns es velé forhavent-hi aesistit representants de quaa animat í coneorregut.
si totes les entitats locali. Arribada lo
I" A Ab. 1
— Després d'uns dies d'haver minmanifestada al Ilse des guat, després
Gran Hotel. Servel a la carea.t la zalea aquesta torna a apretar
de irr la benedieciá de la fouta el reta.
Coberts a 7'50 pessetes,
fort: Segueix sentint-se la manca de gent, messan Itoeell, l'alcalde, seuyor
Carrer de la Plepa, 34.
plagas.
Isern, va donar-la per inaugurada, des— Es troba en aquesta el diputat
pees d'haver fet ca esesieut parlanieut,
'TAPISSOS piniattl. La casa 14348 Impara Corts del districte, senyor Ignasi essent molt aplaudit, donant-se visques tata d'EsPa Ya. Espeeialilat en tapia-ex a l'alcalde, a l'Ajuntatneut i eren da-se
ses religiosos Exposlcie permanent de
Yentós.
(Medros a roa gravosa oleogratles ele.
entre les autoritats i el veinat de In
Fabricacle úe marcs 1 moinuree. _... NO
corrieren SCIlsc clxit'ar aquesta Casa.
REUS
mo y s barriads frases falaguere, i catreF. filonttalcon Botera 4 (final Portade
l'ai,eua
tes de metas. A la eortiale
fertissu).
Con- l'aixeta la band t interprete diverses
Subvenet6 de 'Estat
composicions, siut-se uua ultra volta
cardanes -:- Esportives
ours
els aplaudiments, mostra de la lamedal eatiefaccia que a Manan medid tau
Pel ministeri d'Instruccia pública ha
desitjable 'tallara. La font esteva pleestas concedida una subvenció anual de
ua (le flillatge, haveuase itixeCat
3.00e pessetes al Centre de Lectura,
are de trotad pie ele banderes amb
la nutre primera entitat cultural, l'oun magniflo establiment situat
grau medalla que deia : (Baria el Magbra meritbria de la qual es notada aralije Ajuntament. Deepres els Manifed. a la Rambla del Centre. Raó:
ree, si be per obtenir aquesta migrada
Segura,
Unió, 13, entresol. Tetants [oren obsequiatn amb un lunch
subvenci6 del Govern d'Espanya ha
láfon 4730 A.
a l'escota de notes. pronunciant parlacaiga fer arribar a l'esmentada esfements el senyor alardtle, el president
ra provee paleses de les tasques que
del Foment senyor Guillamet, Ilegint
realitza l'esmentat Centre.
FONDA SIMON
tot seguit el secretari una memarli
— De eonformitat a l'acordat per
MENJARS A LA CATALANA
tot quant faba realitzat i el que es prol'Ajuntamen , L'han tret a C0114111:6 dues
boquee dotades atab la suma de dues pasen realitiar; el aeneor liuguet, en ESPARTERIA, 6-VIDRIERIA, 12
Telèfon 1378 A.
••
representada ele la Viga Nacionilista;
Mil pessetes anuals cada una i que rae-
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Els Espectacles
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PALACE

EMPRESA: MART!

Avui, divendres, tarda, a les cinc,
SELECTE PROGRAMA DE 'j'ARIETES
CONCERT -:- DANCING

Nit, a les deu:

21 representació de l'aplaudida revista d'istiu, en nou quadros

SKETCH I SKITCFIOS

ELDORADO
Avui, divendres, tarda, a dos
quarts de cinc. Nit, a les
deu. Moda selecta. Projecció de notables pellfeules.
Gran quadro d'atraccions.
Debut de Jaok Hama i les
seves Jazz-girls, canto i
balls anglesos i americans;
Pilar Ivon, ballarina; els

celebres Benitos, equilibristos; Vitale i Oribe, excentries, i grandiós exit de la

Espiéndid decorat.

Monumental - Pedró
Walkyria
2

Diana-Argentina
_
Excelsior

75 artistes espanyoles i estrangeres. Entrada 'Hure

g

Demä, di sabte, a les cinc, extraordinäria matinée, SKETCH
SKITCHOS, amb el nou gran quadro

1

EL TORRENTE DEL AMOR
A la nit, després de l'espectacle, GRAN FESTA TABARINESGA, prenent-hi gart totes les artistes de Sketch 1 SkItohos

Sapho, Carregueu-ho al
meu compte, L'engany de la itlur
aló, Home invisible, Nicomedes
Avui,

buscador do gosos.

44444,114444~444.0+11.19+1,44

Saló Cataiunya

- TEA TRES
TEATRE NOVETATS
Gran corn e an .i ia internacional
de eiro eqüestre

•

Inauguració de la ter/Torada. Dissable, 25 agost, debut dels artistes: C. Feota-

roas Chassino,
Les 3 Beretta, «ir.

Rapidet.
YANIAMATO KOTOSCHY
LES 4 MATIVLAND
3! TRE GREAT RAULETE
IDNTETAS
60 Pollasifes Eontliallts 60
presentals per Torkat i filias
D'Aliza.
e.

1

;Fred Silvester y Cia.
Les 4 Uessems

e Novena meravella del món
: Entrados duniques pele
e molt graciosos i aplaudas
clowns

Pompoff, Thedy i Emig e
.2.;44.6+14+2.041.3+9.4..>»,44+044
5,Xelrerger.~449~~
so

CERCLE DE SANS
FESTA MAJOR DE 1823

qual prendran part aritstes
d'òpera, cantant Malg, de Bor-

räs de Palau; Coima inútil, de
Grieg, i L'esbart català de Folklore. En resum, una vetllada
monstre a preus populars.

4.444.94e4444444E+344444-4
TEATRE COMIC
Gran companyia Meca Ile sarsuela,
opereta t revistee, dirigida pel
— primer actor Enrlo &Duo —
Aval, Almiares, tarda, a dos quarts
de rine, , gran matinée popular amb
,les aplaudtems sarsueles en un acto
Toros de puntas; La rubia del Far.
West, per Lledó, 1 la revista
BARCELONA EN RODOLINS,
VISTA PER FORA 1 PER 01118

Butaques sie primera classe, 2 Pus.:
de a ena. 1'50; franquea les
altres localltats
Nit, a dos quarts de den: I. Toros
do puntas; 11. Estrena a Espanya
Oc l'opereta en un acto 1 quatre
guairas, de Francesc moya Rico 1
ei mese° San José,

eg

EL DOCTOR NIAXIMO
tuL

Sornas eatt de la revista en
un acre

BARCELONA EN RODOLINS,
VISTA PER F O RA I PER DI»

Inauguració del teatro con/5

pletament restaurat.

?' Avui, divendres. diet 24, nit,
ea
T a les deu, l'Opera del Ilustre
Pahissa

NIARIANELA
per les • tiples 'Meree Pujol
i AssumpeM Veläzquez, i
? els artsstes eantants Josep
' Farràs, Meard FustA. Joan
, Gil-Rey, Fortuni Bonanova,
, visor, riss ele hall, 50 pfes- .1,
. sors d'orauestre
dirigida'
per l'autor de l'obra En
Jautne Pahissa. I f. Pre: sentacid de la xamosa cançonetista

.
i

GOTITA

i:

. Hl. ..Arte de e.oneert per l'eminent tenor valalä
ei , Eriiim VENDRELL
piano i amb orquestra.
1•: amb
director: Ferran
Mest re
ki

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou
seu más
sacrifici, Triquitrao marit débil, L'aviador emmasoarat,
o i últim; Un cosí engresoat,
L'automòbil vermell, El fill del
pirata, 12 i
Avui, divendres, EI

gran

El local mes fresa de Barcelona.
Avut, dIvendres, moda, dues estrenes: L'orgull destronat, per Wattsce Reld t Mae Murray: Roja rematada (Programa Murta), per Doratby Gin; Delanteras, per Norma
Talmadge; Anem a les curses, cómica. Geme, dissabte, Anton el terr i b l e, Per Temar Roberts. Diumenee, alt, -estrena: EI jurament,
per Una Cavallert
t4aftetedatles

Avui, divendres, El fill del
pirata, 12 i últim; No semi.
,a pre triomfa l'amor, La Illa
e sonso nom, La rossa del
s rastro, Una carrera de po2 ble.—D:umepge, nit, estrenes: Aventures d'En Robinson Crusoe, 1 i 2 episodis;
Copa do punys i oracions.
4+24+2443,42.241+241.444r9.114424

1

RESTAURANTS
4444444441+.4444.44444464

$... LES PLANES
Motel Restaurant Verealllee

mti
Obert des de iceelclac
a mitra Tul
Corcel de cobert I a la carta
Cebarte de 7'60 pta. enclavan{
Habltaclone per a temporarios a
preus económica
Atgua del Mas Guirnbau
Ceml especial per a autOrneblla
Telefon 7 14
Fropletart: Joan CO me ronco
VERSAILLES)

044444.444444+64444.114.64
--.14414-1,444e4.40~144.044+54

Restaurant Elèctric
LES PLANES

f-e+eeemeffleceeer
Gran Teatre Comtal i

Totes les nits sopare ame•
ricans
JAll-BAND i
carta
Coberts
Trens cada 20 minuts.
fina a 111,10.
.

A73

Gran Cinema Roltéznia
Avul, dIvendres, tarda 1 Me Cnec
ESTRENES! El cilla:trama (le gran
espectsele Sapho; les formases ce,
medies Carreguen-ho al unen comete 1 E1 diseortat Flis; la pellicula
de molla broma Nicomedes, cercader de gamos, i xii 1 illiírn episodl
del colossal Illm El n11 del pirata
5.4•044.9444-19><-4~64-04,».0.9-6.1

Cinema Princesa
Gran via Layetana
Telèfon 1371 A.
Aquest local disposa d'una
temperatura agradable per la
seva gran renovació d'aire.
Avui, divendres. programa escollit i variat. compre de gran
èxit. Maledicol6 do l'endevinaire,
interessant film dramàtic, per
erninents artistes; D'home a heme, grandiós film dramàtic, interpretat pel tan desitjat artista Harry Care y (Cayena). gran
exit; L'automòbil yermen, bonica comedia dramälica, interpretada pel gran artista Barben, 'Ravlinson; De la flor al

-e-1,44:44...›.1~4442+2+£44~
efelffleeteNeeee».4.041144

3 LA RABASSADA
Hotel — Restaurant — Atracclons
4 sa metres altitud. Programa en1
..„ otearen. Temperatura deliciosa.
Gran confort per a fa.
tea. Servel permanent d'autocars
aletea.
des ae la plaga ele Lesseps tasapets), del migclla per emana Teleron 6204 G.

1

--...

h.lefs-~744"4".~»44.2-24+44,114.
4
i AFICIONATS A 1.5 FOTOGRAFIA
Revelat do plagues 1 pemicuies
1 tot treball de laboratorl. Es remet a les

5 HORE9

CASA CASELLAS
Carrer de Santa Anna, 4.
(Prop Rambla)
eet Xs ü-i-0 .1-Z4-044 4= 2 6+:»444-0 a •

e • 4

.ee

.

XALET per Pecar a Hospitalet tocara a

l'estulta en Inic lmnatllOrable, arnb lar(II. aigua. electrieltat, te. a. etc., per
21 duros al mes. Donaran raó, de 7 e
o stet vespre, ata aayetana, número 12
tercer, segona.
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GRANS
MAGATZEMS
Darrers dies de l'Exposiciú d'Arlicles d'Istiu

1' Obradors. Despatx a la ta- i
' quilla i al Centre de locali-,
l a ts. pl aea Catalunya.—
Dies 25. 26 •t 27 d'agost i
. 1 i 2 de setembre. Grandiosos halls de societat. Queden invitades les Societats
aliades. -- Tots els die s .
ext raordinari servei de
trainvies en acabar els es-

Eintr

perfum, sensacional cinta de

varietats; Després d'una nit
ledana, cemrca de gran broma.
—Diumcnge, nit, estren a de la

sensacional cinta L'engany de hl
illusió, per la simpàtica artista
Viola Dana.—Dilluns, extras».
¿man programa. Tot estrenes,
en les quals figuren les tres mto.
llor estrelles: Clara Himball,
Gladis Walton i Viola Dalla.
2,15.2.2-f.ege~.04~~2.241:4

COLISEU DE VARIETATS

e
GANDIDA SUAREZ
r04.94444444+0=~44444.1

i ESTRENA del nou gran quadro
per Lydie Francio i Lily Darling.

,

notabilfssima eançonetista.

EL TORRENTE DEL AMOR

i t

•

Plage del estro, 2 1 4
Tetero. 5125 I 4756/1.
AYNETO

1

<14444444+044e11~0 .:4->-=-^,/ "

ARTICLES PER A VIATGE, CAN1P, PLATJA, 1 ESPORT A

PREUS SENSE COMPETENCIA. BARRETS DE PALLA,

•

OMBREL LES CRETONA GRAN FÄNTASIA, BANYERES,
DUTXES, VENTILADORS, NEVERES, etc., etc.

- pul Beles.

Tres444.+9+044~.444044~!
i2t2

Tpentinalraorafdraöpeproa-.

Un Avui, divendres,
a saigs. Demà,
dissabte, 25, a lee 9'45. Primera
de la serie de revetlles. Programa: 1, La grandiosa Opera de
Puccini Boheme. Artistes: Senyoretes Corominas i Montebrayo i senyors Santuhi, Valla,
Fionti, Fernändez, Oliver i Serretti. Chors, banda en escena.
2 . Gran feota catalana, en It

Balda de cuino i cristaH per a taula a preus baratfssims

s

Planxa
ondulada de
120 per 75 orn.
Mes. 7'50 m.2

Gran

rebabr a en l a secciii ide SIMA«

Pròximament exposició d'articles -per a tardor amb els darrers
models de capells i vestits per a senyora.
rs imilfall».111110 1 1111 01 111 3 111 2I IIIIIIIII N IIIIIHINEBBBEERRE122111100110111111141110101RENIIII I II11119

le•

A

C)

Plagues de 40
Ptas. 5'0 5 in.

x 40

m.

ttä.

PER A TEULADES

Materials armats ab amiant exclusivament

JOSEP ESTEVA 1 Cla,
Portal de l'Angel, I I 3 pral. Telefon 3344-A

Fàbrica SarrI t ä

BARCELONA

I Vermouth . "'AQUILA ROSSA" es 'el millor
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