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Des dek lustre llaga aaaitora iI ere do Riada ft-I -aquellas (.110Si no tinguéssim por d'ofendre el senyor Nart, que tan
muntanya---chr-Recla amb la
franquee i belles paraules pronuriciä el passat divendres a l'AsTot p/ 'g el . ..valor social, tata
seva corona de - pedra 'rosegada
crtnçons cad.. lot,
V.IlleCtiileMe:bn‘fiasie
1IL'rsuI'll'a
aranosa,
terra
la
semblea de la Mancomunitat en defensa dc
en vers:i la 1. 11.2roj tara popular
Iltot-raeontentamse ialanosc.1 grite tissldurig ene ami es el caStelt de Salat -Saivae la seva' grrindesn hietiírica, avui
progries,
"La
benvolgut
confrare
avui nosaltres dirfern que el nostre
..ha tat« sola d'aqUelis venta imites 111111E11-, 111.1) .doinostra--i.ruharfem ante- stur, i st taje arre de la muntanya s'ha ésiniecilat. Tan sols el maen pruse,
veiem la forma' (hiede-asa, perla cts . de pedra i 'ele' ihälp.ariars
Vete de Catalunya" baixa de la Vall d'Aran.
riun's ni sople XVII; «lo Untarles
amnesia . cliferneia'..de forma:
tics« • • • •'
,
, ,u« «Inri iii. molt. alee precisa i retallada, delanottestir resepas pals arias per les treEn els seus comentaris al debat politic que s'ha descalide- salir dea: Inhibe2una'6..Contingut..
La. litert.itur,t , ' popula r, cola
de. Sant, Pere. Dainunt (raques- n-Matarles, .diureee alguna cosa
hilligue s; de dite' i de rondalfes
' uamt allh que
u dc
et
,- -ermaca -que-popo
Hat en el rudimentari Parlament de Catalunya, el collega asse- El fet és _eneral
ata .nostres ulls; craqueila vida
4 a tes aigiies, eraquest poblet negura que el nostre amic En Lluís Nicolau d'Olwer rebtrriä, per pat prendre itcre .ntuacions par- Mas popular litha—la 'lengua—Oil pudriera- rec ula r mCll ' ei.en,
val, (lamiera, deis turotiS,
tän 11-ányana. rti en eap clelsseus elernents,:ni milertars i milenars rranys
prematurä, la tesi de Testat de guerra entre. la lustra nació Cintilare. • ' eca
vinya
pintats ami« verd
:L'any 1798, fou abandonat el
en . en • eap de lee si les coa:Arde- rema, testimoni quir san do les ,
lastbatieb;r.del meras su
i l'Estat espanvol tesi que forma part de l'idear: d'Acció Cataheeroadalles-i
He:gen-des en pro- cieno no its,-10;pqr, (!sse,r, mol primitives millares. Es per ajad i amb grisoe rfoliverm i el rno- monesfir per compre Inés« Dei
lana,
i
que
per
això
no
doné
aplieaéiö
actual
a
-mamila
estrota
sa
i
la acvsie ieseassedat en les crearas") colleetWal Sumare es un que les Call(:011S ea/alunes pre- nestir de Sant. Per() de hada craleshores la n'agalla i ragad"Els Segadora":
arnbiont idèolägte rto denla un ceri, prestigi artsieura- lula d'aquestes pedres comenial
e:melena, el .raostro Mira i For«- de- tul sol qüi j. tcrin'seientrneettt u sentes
exaciantent tie i religiös a aquest -frosset d'una inene! ra esceradora. Pasgane afiferent,
tanals leSt tin entapa:a una selec- ineoreseiest meta, l'avente; "i,
Ara és hora, catalana,
doloissim de la nostralerra que earla la propietat dalfeda d'unes
igual del- noslre..En cativi.
mili deroccutiptea; - •
a(ItinSla InVe.ottlo plau. es la mul.
estira els.seusetraieüe da pecera mans a altres, actUalinent ert
ara és hora de fer guerra.
Im ltra. és la eralaativitstu—ei.) que - tes les .fornies.de meraveltossembla -e„dela— q ue el poble
la alarte'. Jr
el
tolerifilenäritt
poder d'un duc espanyol al qual
haga deival Serierri'ini e nl a ta • col )fic els Uf:Oyerais d'acluecas/ la marrirl. l'anirnisfne,
formen cene mar.
Creient que encera no tenen els catalans la necessària pre- simPle 'relació oral en prosa ;t'U) multitud, d'othtesta colleetivi- mismo, el tabú
les pedres del moireelir - co It
la
muntanya
rie.Roda
ificacions
i
dia
A
Ostral
pareció per anar a l'apellació hèliica, immediata, En•Nicolau es
deuen fer ni frei, ni calor, Sans
(me .. .la • éS: - iieou paeLie per. ell titt—qurt, imnalktaho, 110 Po p utra- allres tsentris
'alza. Es e 1:Pii4ttkle la parratla a d'idees pretérites, prilSee encara és un «tmnìot foguejat cantinua- Pere de .Roda, -ha anat sofrinl
nialerv. Cordra molesta tslilica
limite a raplicació d'unes altres estrofes:
subeonseients,,que van perpe- mentaciapejal d"efernes flameo, totes les humiliacions, lotes les
bt {lengua, .t.aB..bBn eseatit, per
mnalgmal st Hola ( 1 1.1c
per mor d"afavorir la brotada brulalitats, i tots els' herganAra és hora, cafetales,
l'avala, no se.robla prou satis- 1 SaLISSIIne, thisnle
, , oa oncia, una di- tuartt-se en la prosa de leS ronde les herbes, Aria') qua llamea datges.
faelitria, el senyor Fornell. C11 la, una cat10,... lana tonada, vel, dalles i deis gallego.'
ara és hora d'estar alerta;
(-;,0 que individualilea els)po- e.slat una selva generosa, -s'ira
rqui que 1111 .bon dia algn la
el strii, recent-ürloeuritenlat. esS'aguanten encara. els rearä
per quan vingui un altre juny
()asiera. / n ' In/ eIlt petlreny on ande perque san tä
Maneada al /efes no es pis la na/ara,
solare "Lantiotivitat en el crea, • 'Es
upti
viu-viu
les
poesitt
prou -Nenes hi' fan
esmolem ben be les eines.
cançoner de Catalutiya-, en pre- a i.2 . 0« . 5 si cauea terra ls fruit; la exiliara. Per amad la
brutalitat i la ignorendia de la
si cau a Vaig,na, unes °nades artística, valgui la paraulä, rts amelgues. , tin silenci absolut gerd, pere pace a poe cédela-en á
sonla una Mera.. per ;ni igualvolea
el
monestir
i
la
muntanya,
de
lotos:
he
Però ningû, fora de "La Veu de Catalunya", ha vist cap numl inueceptable. Per ell tota doneirnlviquentra vegada J'Os la 111110 nacional
l'injust oblit dels caleteas:
poesia popular n'As rnolt. menyst Iota la , llama religiosa, Iota la "aquella església da • tres nasas,tot
contradieció entre l'ideari d'Acció Catalana i les referències :canea ha sortitadaina rialTaCki arnplds, fine
;tedies
41111)S
!lit'
qini
lluita
'heroica
deis
medallista:a
poden)
la
l'estatty,
atan
,succernt-se
imposant i originalisienta, ame-'
d'En Nicolaud'Olwer a la•lletra vella i nava de la caneó popu- -en latosa: l'inhumen', la depura- ¡mil
s'ira convertit en una in:altera naea un enrunament immediat. no mi 'es gens: do ziniversal. ina.
lar. La tesi d'En Nicolau no se separa gens ni mica de la que eiti del subjeeto pol telltijS i la los unes a les '. nutres. -De vega
tranquilitat arta mica ietestega Els capitolio, les imatges, tot
no
Os
ragall,-Mistralk Verhaeren. Caraneara
des,
giran
el,
(Te
la
;Cal—
saturaeiö
hayan' sostingut en aquestes planes, ni do la que sostenen els eonsciOnciat itollecLiva 'en (telar- ,Hunral, tiran t'cc-ruda bA • qui flan- (tutti: quatre notne. quatre po- a estrenes._
ha estat robat i destruït; ,avur
oradors i propagandistes d'Acció Catalana, ans bé .1.-d
bles-, grad nombre de les nos.Pere' la grandiositat, (raques- dia serveix d'elaoplue remaa
" la forma versificada, ea la .pedra.
deix en absolut. La contradicció que vol trobar i'òrgan regiona- minen
tres estneons romances/Jure lee
I es pridres martes, la importan- des, i per torra ii veureu una
"Les" anegues narracions•
La cancO qui treta l'ha,
lista és filla d'una patita entremaliadura. En efecto: quan
rel robem a Italia. a França, a cia arqueoltigica d'aqueet rho- califa innoble d'ekere grents d'oprosa--.;ttegeux—ente no russn:
dictada,
la
,caiie.O
qui
l'ha
ti
PortuConferencia Nacional Catalana declaré que Catalunya, com iota leiven la fierren% depurada, crisEspanya, a Prt.tveneil,
n•estir sdn coses que, es fan vie- vella. 1 aixt ya tot dintre d'aes 'un fadri firseller
nació sotniesa, es timba en estat de guerra contra l'opressor, hi t a ti I I a tle 4.:A111:1:t s() art. tie I s
g a l. LeS nastres res/dalles arre!! tentse a pvimee ccip d'dell; tan si quells murs ernotionants_
rel d'Espanya.
«te)
.serv.iclor
Valen
res
.
,
contar.
.
o
l'ha
oblidat
tossentirem
afegí l'adverbi moralment". Aquest adverbi
reagen rde u de la lluirytur tu, com Irte rraquell edifici gloriós-que
quemo dene p calar 'mamila, que
mAs, arintie i más universal que si el •vrtieu a guatee' passes -des- és una de les cosas m'es heiles
11. ftss:' (Red : ;nitiesta mena (In
suprimit el nostre coliega. 1 damunt d'aquest oblit o d'aquesta ertris'e la brillanlär troripell
aelaparant de la nostra terca. ,
Ist farda, mal dita isdplca. "del
pees de 1051)15 ti
supressió ha bastit el seu article, del qual és absent la sinee- • st i ll incapaces de crirlar l'atenciA signatura ja _r .s p.oaltultt, i
redolant ja (lo teraps que les .besties
des del poble de la Selva «te Mar,
d,« l'anima popular, purgue 1"ft- cintot
A aquest ,pas que anem, d'aquí
ritat.
ven"? Com. -una jala catalana fins al monestir de Sant , Pere;
tui arestes: [Mita Mun Muro« 1;a
nris: quants anys; no gaires, el
nima colteetiva . As primilitta
.Els nacionalistes integrals consideren' que Catalumia es si no la rimara el sea/miela. do pasear a obra d'un poble.
vora la llar, aixt domerna - Apu•
La gerd de l'alta:raparan, co- menester de Sant Pere de Roda
troba en estat de guerra moral contra l'Estat espanyol. Però dret.se'n va ale miraliets con tes
• La iniii;»;14 ;inicie repetint:se, lei la rondalla d'Amor i
rmixen , la importiumia i Calor haura desaparegat par coi/miel;
rei d'aquello, murs de la rituntanya no ,en quedare ni rastree tot
(Tejera que no es factible avui la guerra material. Es això exacifulefinidameoLsi cap força con- quis: "Una Vegada era
que tenia tres Diles •••" E l coll1.3 de Roda, tole« . els •excursinnis- sera destruït i esmicolat per la
tament el que ha dit En Nicolau d'Olwer, i és això el que pereopost*:s1, IlIplt.es,
divergencia, don . r.s.- rau tracia fin
ta
cen tots els patriotes qua troben interpretats Hure sentiments
en la - valoració pera, s'in mareen. 1,a mes ge- milesi que forma el miele die tee QUO arriben aquí no se'n incultura, i el poc ' amor de la
essencialment
quo ele dos autors fan nerat As el canvi- de randa: - la "Luei o l'ase" rim.f.lacift de Sa- saben estar d'emprendre la pu- gent.
esteLica
per les conclusions de la Conferencia Nacional Catalana.
,ttosi.re jada i miar a palpar una Dije: t
Ema qualsevol altre país,
, Ens plau .de tetes metieres, que els regionalistes vulguin dele diferente generes populars. varianió del gust-i--•, cle les idees, mosa la !-*ts "El tare do[Id
les MiliAquestlaafecta lotes 'Hable en
arineef es eolossals pedres misshatirien cornearan ja uns Leeesmolar ben hé - les . eines, tetes les eines. Abates, ,ells mateixos En Manuel M'ale Hatea mona &cuera;
als eieleops,« los
hidra,
xes"•
La
que
a
1/1-rs
passejar
rif
seu
creacions,
fermio
liques, i
/ Mi:s. do P oe :S ia en hl n o fru t ti halls d'e feconstruceió,.o,si mds
havie renunciat
n a Mis de determinados eines contundente, /tusirentS, 01. V1111 de la Mar,- trall S
canee de, reseltesialre- no, s'haurin pToeurat. -posar-te
eeta
popular el\ prosa-, Cl les ereneions
ríen fet exclusió i ceademna .dels prOcedimente heroica. Llurs, 10.vatura.
i tanto elementa dispersos ti ««
pica. Pririreorn que, 01.rnoac-SI..ir mei a :Ver/minan/en t
en troba multa 1, Ligues, -per-6. 7.,tenea yfflearit 111/
Fornell
SPnyor
hornee representatitis declaraven que quan calgués anar per
pasee: S - IQ 1 t tn.çai , • Auestes runesyenerables...—
enemic n'As tetal.hle. que es lilIe reza ardiga •-initologier m'editerd4en el eitiw once- Ouestiö O
,
,
aquests carnins, ella se n'anirien a casa. No fa gaire que en les paia lar qtnli-lo
forma" Metri- , pja .-qtistr; ALI„...,g.trtcittt _St`t-=4/1'4A4.1.1,
vull paa dis- inatelaa,fornea• ValdrIa la 41,eri.a.'.qne,Ja 1;ne
la
dis--•
mateixes planes' de l'.5rgan regionalista es valía marcar
),
fIt't
It ;
Sant''Peta
rtiattridn.
pedres -de
stineió eeseneial erntrala"Ialiga.-t-Ateló---tiitiiII:iVá.-PreeeiVtae
nidanient a ten1tée deis segles, revieren enearaen el lastre pie- sAn. - -Martes a -Monee - les pei•Bii-: lee
r . n alu .sulut, a l'opinió
han Linead i tenme molis . enebite Mudsela, pe re. 1:«
toorta de l'un i de
c.orn s'lli perpetua el eanting,ta
nes de la [Ristra lerra qur desaquesta com una fama revolucionärial aquella com una farrea
sortissin uns quants
etta esta litigara-1i -a. • ni olla sida caned rt»onnis iti conoisen ett sehsotut aquest tu'«- Mies,del
teinni, pera, un toas co-'
pacifica i legaliate. Tothom cap, d'altra banda, que en els Eamonester; uns quants
afines
arcaica
ni
calalana
baix
Ilaries«
periodo
de
pedra,
abandonar.
rornantica,
molt
una
Mengua
i
fins
a
un
SOL.
ruta: la l'Ut't • 111; a
tatuas de la Lliga s'afirma solernnialment que aquesta entitat
a rni's que duguessin la seca
se
n'Ira
pogut
conservar•
de
la
Lengua-,
It
passa
eran
a
A Catalunya ist comença a iniciativa, a fi 1 efeete de cons
te per objecte l'aconseguir pele mitjans legals l'autonomia 'de Ilerder 1 molt \Ven, en el pobleimlon pas exoliearions diautor , -en I 'anima collectiva: l'arquitectura_ sempre condiciopensar en unes guantes (toses; SOVVar l'interès sentir:lee/11AI í
Catalunya dintre l'Estat -espanyol.
fleils ni eluctibracions .romitutl
esduvIngudes
«taita pele materials construetius
imalges
Muleras dele esconde ha parar.
mies: el cançoner no IA la Ide‘o- 1re seva ale/raid dattrunt -deis an_ arqueolirgie d'aquestes pedres.
Cal esmolar totes les eines, les que utilitza l'es perit i les personalges reals.
que LA al seu abast.
Serit tristissim el dia, tés fatal
que el braç alea. Però el nostre patriotisme no' és solament verVea aef tp.erque, en ei compiex logia arnaica del retal:1'11er) por ties monuments tite ha nostra
Lzt ilustra epoca, p erb, que lea I
ben Mara: per-qué «is patria: es huela tle vonservar i que aquest d'ea ha de Venir, que
bal..En Nicolau d'Olwer, que és certament un illustre bellenisla resurreccia trflonier, que de la literatura popular, el can- una
vist
des del nostre Ìlagut., quan miha mol( més modorre
Bderien.- l'origen çoner es sentare ço que
lia.estudiat
ta, posa d'acord les seres paraules i ele seus fets. A laarnb
Lliga
reconstruir coses moldes; els raren% la muntanya de Roda, ja L. Nicolau d'Olwer
de l'epopcia francesa, que em- de mes modera i de n'As motrehalls del nostre anisete san Tia hi -s a' bren) trabar aquesta
hi ha hornee de verbola encesa, que no eón evidentment
coxemmemelsitcada dia, emes irnportards,.. peró meravellesa visiti de pudres roMetes, i que mostren sovint el desacord entre les paraules i la
fins ara no re rer.orda ningti de infiniattea, 'que manen a esser
conducta. Volem esnailar lotes les cines de la llibertat. Pere
t :n. a aigua per les cases, i mentrcstant bar en Jacopone. da Jods el sea mili.- Sant I t ere,. de Roda.
para, i la !frica exalta-entre les , eines nostres no hi ha les carteros de ministres espoeta, en aquells versos (ille COI1112111:21/
.äicava ainl paraula i ilt111) l'eSohre hislaria i l'arqueolode 1
d'armen paisatge: 'Valdr'ia
panyols, ni els fins raspalls cortisans, ni e) plat del cantaire, ni
xemple la reforma dels costUU7S". 1
gra .d'aquest...monestir asi- Ja pana que ene preocupessien
les claus de gentilhoine.
Dolce autür di porertade,
era mollas ratiles. Ara, In tra- una mica per ajornar tan Ilurly
4 ...geix que, malgrat la seva vida gris
• lletres •
rinanto
ti
tleggiamo
amare!
veclosa ni solitävia. "vivia intensagedia td'aquest moneslir, ei set' t'out po guem aquest dia lamena
inerit el sobrenatural i «taita es en ple.
la santa castedat va teitir la paraula gran drama sentimental, semlabte.
"DITES DEL BEIVAURAI
demanar en honor de qui huela csrat
na alegria inalterable". I teu's aquí
in3pirada de Era Gil: "0. santa cas- bla que no &memore a:hita-ale
Caleteas, una gracia de camotu/meta
que
va
des00.4
GIL".
erigir
ei
petit
clues
earacterist:ques
millors
de
las
ha
coses
al
«ruin
que
han
les
.
dietari cobrir al centre duna placen. Li V a 11 Al primer. capitel de Ics ''Floretes",
Iti
tedat ., quina formosor (*temes!" 1 si
Full
ritat- per Sant Päre d e -Recia -.
"Diles del Benatirat • Fra Gil", deri"la caro aun l'escarabat que es nascut amh un siseen de desgrretdir: "Es el scuyor tal".
sant Francesc, apareix el nom d'as
i
I1P55-n
marrad
d'una,
manera
eassutzura".
-la
Josep Maria -de Sagarra
cia
l'urnas
i
de
compian escarbotant
vades del tracte aoib els
PESCADORS DE C.-1Nr..4
que havia jet el senyor tal ?--va dels seus prinicrs erlmpanys: Era Gil,
teclat es com sil clarissim e5pill que borrable. Saot Pece de Roda, ha
la ¡pia interior: utta claredat, una
_
insistu- el nostre poeta.
No canee cap estailisrica sobre
. e ion arrabassat ¡bis al terger cel", imatgeria colpidora, primaria. y ac- pel sol ale s'entela".
qu
cha compre tina vida tempesle
ésser de i virtuós c.ot:n era. Eu
pescadors de canya. Tinc, no obstina),
—Va ésser un jouisseur!
La imatgeria abundosa, planera, jada:,Etc els seas bens temo,
ment. 1 tantbé una dolcesa, una bonun gran pescador de canya .
la idea que nó es Cataltmya un pis
altres indrets de la miraculosa cróni- dan tan naturals, tau tluummy r.le torcalan • erst l'Abadia mies forte ci'd
forra de Fra Gil l'acosten a la gent.
No li van ' saber d««'le res In és.
E ES
os aquest idillic sistema do pesca rinca franciscana, els fets i- les parauks
l'abat de Salen 1
No endebades va conviure arnb el Ihm- l'EMpordä i
tura 'metafísica! Com diu el P. A,
veieu. estic persuadit que de Fra Cii sea« :subratllades sovint
gs': massa partidans Niel ha; peró,
Pere era un deis prínceps mes
rador packmt: sei endebades colli el
ton; lii du Barcelona. "ell mio trobava
aquí nn alearen! mai cap u/miura/van a arnli pietosa admiració. A. la seva
cree - inversembla nt que n'In hagi tams
raim madur i empuuyi la {ale. Aixó poderosos d'áquelles lentes. el
dificultaras 1;ttr esscr virtuös ., lea
cap pescador de -canya„ Aqui estem mort, foren recollides les seves dutes
com - a Franca o Anglaterra. He conmonestir baria sofert lotes les Un diere de Río Janeiro ha orfa que els seus discursos religiosos
bauria'trabadcs per esdevenir dolent",
pels que pesquen amb carees ben es- senténcies, i la Edat Mitjana les va
templan darreramein, e n au l a 1-5,4,t3
hiela scntor de «erra i de bona .herbas -envesi artes aiti rorli 1' de l'en-veja.
ganitzat un concurs per Goales paran'es d'aquest Ilibret
Llegint
tretes pels gin! prsquen su Vences:1. mes
londiSenca, l'aspecte d'una riba de no
veure escampur-se pel mor', i resplen1
Les donacions que reina d'una
que varen compilar els deixebles de Es un mistic primari. Si senzires són
cedir-lo
que per miman,prls que pesquen amb dir ami.) : una aureola de clara puresa
record° quin riu o llar. cm els pescamas
li
erett
m'eses
per
una
alles
seves
diles,
que
avui
itegim
en
Era
Gil
els
seus
,"consells,•diteci
explosius.
dora de Canya apareixien formant
1 7 ra N. .Maria de Barcelona les ha a feriantes i imatges", us .1 Idees s ,bre catala, senitIla és la seva bondat. Es 1 ra: els corales die Resala. d'EreAl Brasil han tiugut una pez/.
Car/es So/devila
rengle atapeit, el colze de l'un contra
tracluides al eatalth per a la Biblioteca
un vivratiós "natural" que es prepara púries i de Ros-selló, tan acial
sacia' original; no ,estem .segurs
t1t1 episod 1 de la epopeia franciscana,
Ascética Francscana qite edita el Fo- seinint la mateixa :llenada de pietat per l'altra vida, peró sap mirar cl món
cl colze de l'altre.
li m'en ami-es oorn enemies; ira_
cle poder assegurar que Ital,gi
ment de Pictat Catalana.
‘ Indubtablém ent ,_ la costra nunca de
m'este senyers el monesiir re- estat lambe una pensada felie.
".Floretes"-.i els amb clars. Din Fra Gil, en un
senzina que tenen
pescadors de _canya prové. en praner
El P. Antom M. de Barcelona, en
(iris
bia Iota mena ifenvestieles,
A lot arrea de men, bi ha un
versos. de Jacopone da Jodi. 1 la dele seus aforismes. el que amb altres
tense. de la manca de rius abundosos
Converses fil
el prideg del llibret fa notar la Miarribar a la violaneia d'aqueje dial-e que organilaa, ha regalenclaror mots, i la seva dolcesa, us paratiles va repetir despres el Kemde
la
-vida
de
Fra
Gil.
i
l'alegria
i antrIbles. Als voltants de Barcelona
horrible
pelz,
"Aquest
nión'és
de
Besaba
aligot
ret
rnilitat
Guillern
cal cr orgunitaarn un canceles
ditien que Fra Gil havia de parlar al pis s
tením un Corral, gencralment cixtit,
'Per a no menjar ociosament el seu
dolents, admirable pels bous". En tot per Jala mona d'audacies. un de belleses. A Rio Janeiro hi ha
lö -,
cf iques
que s'auomena el riu Besós i una corpa de cada dia—diu—i posar-se' cz1 'terrerol i al Ilenyaraire_ En les dites
" Diii • '" •Fra G . l ces apst- geteilt del llegendari conite Arcl 1
hagut un diari que, trencant
que s'anomena
XVI. U.: mot o grup mata que contacte amb els ieuniiis, treballava en del fraret apostólic no hi ha les prom
resa d'ai äua vcrella
ccix content i -soldat armat amb nau, que es rala de les eccema- bruscament la te:idiota, ha ore
feses selves teològiques madievals, s-in6 armes amoroses, * ingenti i dnIc com el
designa una persona és un comideel riu Llobregat. A Més a més. (reist
que els seus
,
les veremes i en les segues, ajudava
i
nions
del
Papa
ganitzat tut canceles do lletgea
Ilum justa de les veritats ciernes i
merit d'irecre quan l'acció del verb re- alS raerrassers i als Benyataires,
"poverello" d'Assis que acompanyava.
la mar.
contemporanis le dejen Guillen). ses.
els batees d'una hursanität indestrucA l'escullcra. certament, podem ven-, can sobre aquesta persona: si el verla
el
Boig.
Ship-boy
tible. Les, "Dines- del Benaurat Fra
lia cenit un exit. • 11i han pres
re algun pescador escaducer C1S dies éS veme, mirar, estimar, abraoir. etc..
Els monjos • benerlietins de part
Gil". Ilevor's escarnmides sota el cel
eentes carnlidates,
el mot o grup de mote aval, qué den,
de feata, Per?) ' res que demostri una
gc:: isen l'anteposició de la preposició
Roda;
bornes
bude
San/.
Pere
crArezzo i de Siena, encara porten.
les qu a' le Mames dues .centee
test la persona. vista. mirada.
devoció apassionant. •
;,..vt u, mi. liC, 11'iarn vist mi).
mils,
que
oferien.les.-sepes
d'ou
dels
Nint-e-reau fileen tedireeses a pare
En el tros de platja que va des de
abracadue,oc. és el comPlement di.'
,Parlant. i sobretot escrivint, ham través deis segles, la divina pols
I Resum telegrafic i pa escaldat «c tots els pobres ticipar a lst . perKer, firrare Les rea
cant'os, com una rosada. dlitimilitat.
Barcelona a Mataró també ás possible
recte deis dits yitrbs. En 1,, ta,st
intringeix sovint la regla segons
i
pelegrins
qu,e
trucaven
it
la
La humilitat, l'amor, la paciéncia,
r:m
g ra
de deseobtir uns quants tclels d'arme:5n
qual el coniplcment directe, aclbuc reEls italians continuen en llur seca porta, varen fer cota tots
e l Ice gen/ ni, els nauta si tu«
v iles tal de%.11ePt'ig;i ng. sqlamai
actitud amb Grecia. Ha estat ele monjas ele rériee.a i en ei h
eSport • primitiu i si:enciós. Són reas.' (que denoten la persona vista per su) del-un-se a . persopa. ha de construir-se l'jnbediacia. fines les virtuts. "escala i
M
.Iloades
per
.
pub. Donen proves d'una' veritable són el complement directe del verla 1 scsse preposició. Aixä vol dir que cand dascendir al cei"...B
ocupada la lila de Samos. Cor- segle ,a i XII aquella santa aus-. cosa resulta Cterametir.Parallry
Era,
Gil
amb
la
forca
de
Id
seca
fe,
deria. car els pertoca pescar d'una . ma: he zist. En ,70 Se tratah el llibre al sernprc que enS vingui a lO loma un
abans d'ésser ocupada, fou feritat ie-reas.4-er- e/datada per leí_ saDI etsraper(3tasndt.-aactelidee3tathrualedsi.c-al
i ornades ase imatges rosques, sovint
cera ben incómoda. La mancanca
complement amb havem . de deturar.
ten • germa, hi ha tarabe un cumplebombardejada resultant quInze les les caninas huinanes; ten
Vetes de la vida tüstica. Kt.ci, la
roques els obliga a entrar de peus dius ment directe. perb aquest no es al L'u nos a examinar si armen complement
disaelnli• el
morts 1 alguna edificas des- aquella apoca l'Orla, en . , quie la luinatüria !Mita amb les temptacions ii suggereix
llavors suprimir
la mar i a romandre llores i hoces gernut sinó el llame (mote amisquit
directe, i si ha
tetina Continuen embarcant muntanya de Rierlet era fiarais% primer pre iqi a una brasetera
.
aterr ssa a de l
baral a aspra
que
va ,iaa
drets ämb la canya apuntalada al bel
,
designem la cosa tramesa.): al teu tier- la preposuno
de
trenta
dos
cuya.
trapes italianos. El Govern sem- Ile dalt baix nalb les flamee
Pot fàcilment, per exemple. haver- In:, que vol aterrar "ute liase d'arbres
ti/1g de'restämac. Alguns n'hi ha que na) és, certament, en camplement. du
h;,itxaeae Ci nremi: Diuen que
bla
que
ha
adoptat
mesures
do
t
.
Eran
ela
de
radi
i
de
raen/llore
i qtato'15'' per . .sernbrar la'terra. Aqueshan inventat « una mena de cadira de' trometre ., perä no un complement di- . nos escapat d'escriure .91.rirmfrrla
gran importbncia. tia estat pu- temps, del mes fort -1 del pela el va ambalacainar- aiiib cela- or'-).
tes imatg2s donen a ha "Diles del
tots rls «odia; si lacró. en fixar-nos
dos piSos- que els permet seure i no recte.:
gull. "Excellil• en la Iletgoare-..e
blicada una nota italiana que gros que esnernia el,- pretil.
Gil"
una
gra/1
eficacia
tenir els Tretas ei« remull. Perd aquests
Ara bé, així com en espanyol cl que el complonent que havern intrt).. .13enaunad Fra ,
penaaria' la lietla . prerniarta.
es un note d'un:sació contra la
eiä
del
.monester
,
La
importaM
z
'
acZ.
Sén
imatges
de:
Popularit
són l'arístocräcia.
e sennpro una exeetlimein;
comp'ement directe és normalmcnt in- , duit amb la preptasic ..6 a resigna una
delegaoló grega do deilmitació cada die torfanés gran, el
d'Unta
vehenténeia
'apassionada.
gn
cap.
examinar
qui.
ens
deturem
a
persona.'
perca ilingd podre dir
trodnit amb la p r -epos'eió a quas
de fronteras. Regna consterna- leu plenissim de la•Saata Creí/. ro
Pels volts del Ilac dc Banyoles
'libre,
veurern
indret
del
Fra
Gil
na
classe
de
comp'ement
és,
la : nasal/6 una certa fervor pescatbria. . signa , una persona visto d tu
ció a Menas.
,--aquest monestie-pel que sigüt una bot .ia vulgar.*
eancodat
del
Capil'expressió
•
flairiejaM
clamp/cinc:in
direcie
(puix
que
és
un
No sabrau • si deepraa d'obtelirrumno). en català el . Complement diEn conjunt. tamnateix.- M'inClinó a
Un terratrèmol ha produit Papa, l'en.Y. 10e8„ttrub les me.;
tol IX en tracta "De la santa ca g leque tots els socis designa les persones
recte ha d'altar sense Preposició tant
creurc que hi ha 'una certa incomnagrane estrelle al Japó.
e inefueenciee . que les pie nir aguas-te diennold ha tingut
teiale
dat".
ta
.paraula
de
Fra
Gil
esalevé
afectadcs),
:i
que,
per
tant.
havern
de
na
com
quan
i
sort utcc 4-upar rearit—rue
. Cbijitat entre el taranta de la costra qtran designa una perst
Yokohama esta destruida 1 es nomeadierr 'Sant Pero de
lírica.. Tot un munt ile (»aneara/Ices
gon marit, perque el 'pollea ja
gent i,bis scuzills esplais d'un pesca- denota una cOsa (Jo ¡ja Çi ten Per- suprimir la prepusicióAn,atub qué errómesera'
el
,pradiaarocal
Osaka
1
Toqulo
Incendiada
1
Ronm,
ch.
suggeit ivcs (Mi resplendir el seit
l'eleven Irobatt—... Era vIdust.
dor'de canya. - Maragäll eXpliCavalcom niu): so/uniera certs' Pronoms, princi- niament l'haviem construit..
els monjos .de 'Sant
que len
curs -apolegétic. Si la Pobresa • Va tea- han sofert grans estralls.
r. p. Fabra
, adnieten o calala- vegada, viatjant per • França, " Va 'penent els personais
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BÖRSI iire
Obra Alt Bale Time

BORSI MATI
obra Alt huly
Las; ttaTe 6.153 ta:78
18 4 3
613'43

Nord.
atacara.

BORSA DE MADRID
Com

•

11111106 Proa).

Interiors . .
Boite
Bien .

n •

.

Esp. oecrealt
Batir Esp, Me Plata
Tah g es. . .
Sucres prof.

Algetillna
Pradl
arT•eia

>II eres ord..
alettules.

BORSA

Oetu. Mt Bala

nora. . . • .
Coenual• . • .
A ut . ataitmi g • „

Mece.
G. Netten.

Cedules argenta/es
Estertor
n'en/A

.

Bova 1(ork
Espanya

ouJesa
Nolanda
Italia
huecia
Portugal

50615
i
•1
;13705
. s.s,t 6

rrattes
3875 1-11atea

Argentina
monteodeo

.3800

Xtle
t
Berlin
Copenhague

3630
47:5 uo.0 U O
1'. 4655
-

jr557

Yokohama
Balglea

1 07 5 0

NOCUe20

•

Noruega
lt hll,lblbdlI1d.

Sordo
Ataranta . .

DE LONDRES

Monedes or Al Loas.
"
Isabel .
"" unses
' 1" 'fr.tIces
" /Hura,.
Uniars.

Londre8
fielidea.
1:,panya
holanda
mula
Nora CIlI O.
Pornigal
Suecia.

Amnrutzable 4% .
Almortilzahle 5% .
Es /orlar 4
.
•

NOV3 4 . 0115

44:1

Nora YorIc
utspninine
seiemhte

Juded ....

LE
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1416101/1111111!WillilliLINIEMUIRItillii

Eil

guiles.
14era superior, a 200.
etaiL-Ie fina, a 1214Y 33.
3deni extra, a 256.
OLI DE PINYOLA
Color l'erd primera, - de 1013
10863 pessetes els 100 quilo3.
Croe primera; de 122 a 12/1.
Ideal segona. de 3911'49 a 11 2 0 5 .
OLIS DE COCO
Mane (amb envite), a lIJO pe.ssetes
els 101 (,uilds;
Coehia,,a 210.
Pahua; a 100.
OLIS DE LLINOSA
Cru, a 165 pessetes els 100 quilos.
<411, /a/ 1.1#2.,

•
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•

ti
•
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CASA FUNDADA
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el trobareu en un

Jciiijiii

Muoils

40

i ACENT DE CA.P21./1 1 BORSA
i PASEr.1(.1 DE GRACIA,. 17
Compluncataciú d'ordrcb
i
de 1.3o: sa ett va:cq 's ul - taita- 9,.

!

5
o-e•

1
r
Vitt-Oh3

Rambla del

3

Després d'una llarga
excursió no notarcu
el menor cansament
degut a lea aoves exclusives caracteristi-

Camisas xok

T/ lb-los

[.t.ves i C.?, S, 511 eta. /
i',ninbla del Conto, itúrn. 6

GIS

ALCOHOLS PURS

rectificats de 95/97°, Especials
Clinieues, ,Ialmratoris, larmäcies, .perfürneries

ANISATS
de totes classes

dels Deutes INTERIOR EXTERIOR AMORTITZABLE
4 per cent i Tresor 5 per cent veneiment
primer d'octubre vinent

i 11Ialalties de la
EH}r. V. Marques Bertran dParts
ona, sla encarregat
110 altleld de la 1,:eva consulta. Consell de Cent, 255, 1.er, 1..
5

Dr. FALGUhRAS 1 FALGUERAS
METGE DENTISTA

medicina i eirurgia de la boca.ttonda Sant Pere, 15, primer.
Dentals sonso paladar, elc.11e 4 a 6.

,

HEMORROIDES ( orme!)
Montaiiit

Doctor

1.11.71.n••••MMEL,

Cura radical garanhan sanee operado.
De. Cal,enar, ez.peciatista, ha traullatiat
el consultor/ de In DarnOlv de leo Flora,
24, a lo Ronda de Sant Pero, 30, pral.. 1.•

Co

Ronda de San! Pau, 32.

Telefon 810 A.
17=t12=lenzmngn_.'

deis Hospitals de Paris. Pell i
veneri. Sant Pan, "13, pral., 2.*

s

a

-

CuL,11

clare501.

Dr. Noguer Moré
Especialista en malailties de
la pell 1. cabell. Director per
oposicici dell Servei du respecialitat de l'Hospit-al de fa Santa Creu.
Consulta de 3 a 5. - Valencia, 209, pral.

6in1TGE. HIVIERIen
Provenga, 192
Cobertes Dunlop 820 per 120 i
altres mides, a . 50 pessetes. 31a(Usas 920 per 120, a ptes. 200.

aseta' local;

Sants d'avui: Nostra Dona de la
Cinta; S tnt Estevc, rel d'llongria
Sant Just, bisbe i confessor, i Sant
Teudor, martir.

ANUA IMPERIAL
motiu de celebrar la Cesta mejor el Casal Cnralii de 1.1 Bordeta prepara diN'ersus festivals P e r /lis dies
7,
SI 9.
L'eete, que tindrn mes ressmeinmia
serio el del repartitheut de prenda als
alumnos dc les seves

a to riel mt.tt i dc 3 oC rte lo tarda

Eg-laterna duls Hogiitiils de París
lira. Lampañá °•••••-'-'4 .• E:12,i1::Ltats
dc la dona: Parts. 11 (4 1-2 1 dc

AL

A. ANTICH

GIMINAS BRiCALL
Professor amb titol de la Faculta', de -Madrid. CANCDA, 26.
1.iitnnastica, sueea. Tractament especial per a desviacions de
la columna vertebral, obesitat, trastorns nerviosos. (luan° de
ltany, dulxes. De 7 del matí a 10 de la nit. Cldsses espeeials
per a senyoretes.

L'ENGROS 1

V11.15011M1

•

ESPULJOS 'BAQUES

EI 1,11501

tlf.:440/0141 DE FDINITRUE11

Itelaciú dels objactes trobuts i
tus a la Majta'Alcatail dc l'A.,joutninent:

e:1C.

,

DETALL

Oge,OZWrICST..-34
. rjr0rEniiitifflE1105111243612SINESCA1C32501:1110011179201

Els iVagalzerns del Padrú, fautels arti,
tles, faran que el noto ENI PORIUM sigui eonegut de tottioni,
iota Vegada que en l'actualitat
els venen a pretts de fabricant.
La scnyora quo provi alguna
do les e lnsses de la-marca EMPOPWRI prefortra sompre mes
a . l u,sti_ l a qualsevol altra.

,

klä s sFIOL
g

U. LUXE,

Per cerciorar-vas-en

0 053/.4•LA g 4 S g t, PeItT 5E55 Ga g _ Se.
PO3 it4 (pf 55 50 Ceed
I - UPA Pemof
L lltifeu 11111 SUbSLitUcttX van-

NESTLE A. E. P. A., Oranvia
Layetana, 41. Barcelona.

per a

Negocien) els cupons

.

Cal aplatuhr la forma d'am'ociar i ;teredilar Pis 1_Icticte4
che Ho y a fabrieack; que tenell
els productes selectes ERI PORIU67, i ubtl blallea (le qualitats

TUR IS Al E

setliciteu una prova

tatjosament la Ilet 'fresca 'en
lOs doinästic i en l'alimentaciö
deis infants. Fascicles de fraile
qui en demani a la SOCIETAT

fflrellenlIE28,`
/I

CANVI

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a 2/ 1
do 8, i dinar a l'americana, do
9 a 11.

1 ESPORT

7 P. El

1220-1231 A.
M
,....,===uss=mr.ansi

VALORS CUPONS

OR

.

1...)•'./.,111,

VENDA A

nostra terra.

AGENTS EXCLUSjUS

GRANS RE13AIXES

+12,1n~1. ••••n••••••nn•nn•

I rirs Quín - dques, la conferiMe:a
pública anual que donarít el d ; rector de l'Escora, doctor 1-ep Agell 1 Agell, sobre el 1.nia: "Resultals del Curs a l'Escota d'Indústries Quimiques-.
Quoden invitados a lacte, ul
f rn els ant/cs alumnes, totes
persones que demostrin tenir U0 'i'ïitäbli:
per la inthistria químic a de la

CARIZ OS S ERIE S

Pecas

FORNIOS!

)'Angel, 2

Fintge3 seda cl , tur g 1'50 P.

Cl/424411, VALORS

RAI11111 A DELS ESTUDIS. 13, i BONSUZ-Z,E 3,

Nerseg's,.1'05.fdent.

MIREti QUE ES

VERITABLE GANGA

E3ANQL.JF2S •

Banquera

Bitllets

1339

Embragar

5usDensie

TOTES LES MIDES

l'Iaça do Salita Misa, ts,
Apartat 1:18

Canui de uelocitats
Direcció

Samerreir Cr5lä numpl 5 P,

SOLER i TORRA

Franeesos 4175 per P.M.
Ariglesos, 351)0 pcssetes.
Italians, 31:60 per 100.
Belgues, 03 .81) per 1:10.
1 8360 per loe.
Portugueses, 022 pessetes.
Alcmanye, 0•002 per 100.
Austriaca, 0045 per 100.
Holandesos. 275 pessetes. 7Sti5cia,.1'80

1311

CRICS

Z. t

F. VEHILS VI3A1

Centre, 16

Pau 3[1?.. 11 Grülp;
Agent de Car.vi 1

g,-.
Direcció telegrefira
"IllAIMENTE".g
Telefons: 44-5 A. i i...ra A. e

Soler i Torra germans

13'53
13-1
1317

S.Uperitirs.

111SPM

O
O

41.0

2, Portal de

Con Lrac1 leS cuinurciais i pPettILLieS i
! sobre Inei-ea...icet9PS t.> vao lors; su2sceirNeums a elp- e
prestits, eto., etc.
i

Imamgammns.

13'67
13 15
1311

bricants

'-a.t..liffnertilMslerthel17.7=0.69
CAMISERIA

1 1 NE G rd e w‘ä

,

2

st

oce» cocer> o e a» o o celo.

Din. 1 L:e. tete/titile de 1525 ,
Ous. una dMzeite. 3'75 1, lee.
parell, de 15 a 23.
Pollastres, de 10 a 18.
Conills,,de 8 a 1 2 .
Matnellons,
(Je
-7 5.
Nodriços, un. de 80 a 150.
Xeiaa, q. de 5 5 l a 23.
Forment, q. de 55 k.. a 21 •
Civada, els 100 11 . u 20.
Ordi , els 00 lt., a 29.

Állons, 140 per 109.
Unces, 1:39. 50 per 100.
4 i 2 duros, 112(50 per 100.
1 duro, uno per 100.
Isabel, 14350 per 100.
Frenes, 13920 per 100.
X.Jiureu, 5551) pessetes.
Dbilars, 720 pad-sela:s,
Cubil, 7'15 pess4N.s.
Icjicis treu, 143 per 100.
Yrecsuela. 12$ per
Marcs, 17 r15e »:i /O%

2 Cl-a

•‘• (dOlEi1lA LARGENTEMA
1% OS o o es, cro cett, e ceireeeeseep olte g

1 tat i ea irp_diedes 2.strau2e.i res. Intervenció de

Romania, 3.20 per 10(1.
Turquia. ZZO pessetes.
Estala Units, 735 pesarles.
Canadà, 725 pessetes.
Argenties, 2 .34 pessetes.
1:ruge:Lis, 510 pessetes.
0. 75 pessetes.'
Erasi1etms,.0.25 pessetes.
Bolivians, 1 7 3 pesscres.
Peruans, 25 nessetes.
Paraguats, 010 pessetes.
Japoneses, 200 pessetes.
4rgelins, 4075 per 100.
Egipte, 3300 pessetes.
525 pessetes.

El plaer de conduir
un bon automòbil

,CIUTAT 1n1 1 7 e
O Te122905A. 2
ii
11).

- 14

rer la tirar kau atril 1 21 tr..fila

Dinamarca, 120 Ulem.

121

ir,a mmig &enorg eannntamisrmEmcmEnalleinr.mmnEETEInMnMnennnzmn gg nn e LI ginnweogargng3nnLs2
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guas.

't

excepcionals

ea

4potecoseciDootillisoiaffloacmooeses7 o 00toeeD000meottes00%

:

1377
13.38
13'94

Alarc

2488

RESTAURANT ROYAL
Salo de To

ii M

frg
• enamme iza

los.
Eefirmi u 185.
Arribades de la seltunan per Vestació
del 111orrot:
Oil und , lús: 1 vag6.
• Idena • del pals: '13 vagons.
edea
l'eta:catada cstatiG 2 Na-

5.1.57

24.75

.

la eh ol-/ert1 la inatrfenia per als dos
cursos dels quals es componen
m
els estalis que s'id denk.r..
EI plisare curs comprta eine assig.
natures, i el scgon set.
El cost de. les anatrfeules -es de 50
pessetes pe'r drets d'ingnli s, LO pessetes
per' a les- assignatures que . lenes dues
lames setantuals i 15 /Re a k g qtle
[instilo tres.
La matrícula PodrZi fer-se de den a
dotze del matí tots rls
feluers a la
secretaria de 11
Esenler carrer d,.1
Ilisbe, baisus del l'alau de la Diputa-

e

36, RONDA DE SANT PERE, 36

. .
()LIS
CACAUET
Correal:, u 175, pessetes ele 100 qui-

andalfis.

C:ASA N19 A

Per tal de donar a conèixer els models d'aquesta casa
a títol de propaganda, fins al dia 15 de setembre preus

En caixes, S pessetcs urJ g 4• 14: 100 qui-
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Corrent

Olwrtura . . .
1151,11 telegrataa•

10'112
ira'
:7/1
T33'
718'

upesus e I Comaiyi) ties Ferragefris Al. S. A.

Mere th

New Orleans
rtara anterior ,

'Canea 31 d'agnsi

fo,tittitbro
Mare
. ..
Millg 1 • '

17025
2.11

Ocie

LIVERPOOL
.
tallenantertor
oheetura.
. .
segun [eh:arar/la. .

CAFES

a/03
naeo
2 7 825

0191

NEW YORK
.
retira anterior
.
Obertura.. .
scrott telearurna. .
. . . .

2130
339'

g laiq
51.ng

egmeaucat

IVIercats

Cotitzacions de l -1 de Septernbre 1923

134'50
135'
31'
7110

SUCRES
Tanca 31 d'agoit

11015 11 b b-A,

t't.•na

Praga .

MERCAT DE COTONS

+35'
+38'

mapa

De 1 '1 al 10 d'agost proppassat aquesta Corapanyia porta liu augment en la
seca recaptaciö de 913.73179 pessetes
cobre 1+ recaptació en les toa -trises dates de l'auy 1922.
Da 71 de gener al 10 d *egost preppasee porta- mit-total d ./mame/a de
7.4 02.953 410 pessetes vista la recapt +eh; ell :• . s mate ix es dates de Fany 1922.

1923

DE

CANVI DE L'OR

BORSA DE PARIS

'Franca

Lliurea.
Gritara. ..
llares
.
Corones. .

EM E3R E

-

DIVISES ESTRANGERES
Suissos.
BelgueS. .
LI 'es, .

BORSZ. TARDA

Diumenge, 2 de seteniku 1223

bitll/t del Pape d'lispanya uu
altre bitllet. del Flaue d'Espanya; un
tros de ctble; dos barreta de palla per
a nen ; dos passaports a favor il'Eu
Meleior Carmona; tres claus IngLUIPs
amb Ull cordill ; dos pianola d'una finla
Ilindant ami) els marren d'En Eamou Clues i MoratIn.

Passeig de Gräcia,

Galenas Layetanes

CORTS CATALANES, 613
IVIOBLES, JOIES, TAPISSOS
LAtell,ARES deeoració, proiectes per eminents artJstos
VANOS CARDUS

rcrtafcrrissa, 10

.

‘` el'ibitu presmestos

-oVA

N os

OMBREL.LES

r'errät:. 11.

CLAP(-_S

L'Ateneu Nacionalista Verdaguer,
d'acota alub lit Cunaissiú de Culi:mies
Esrulars, es veu obligat a njornar la
testa que tenia crgaMtzda al local
Ile rOrfed Creciese, per haver resultat
iusufieient cl
Per douar (T.104.1
tut; els nena de Ics
Ilars
acompr,nyants.
('er tractar-se tau sols d'un ajormiraent, s'a y :sal:A amb oportunitat dic i
Pea ou
celebrar'a.

...."11121S,20.

.2"•11111.1.1MINIMT"

CAMISERIA
SANS

9

Bequeria 32

Cotxes completament
equipats de les millors
marques

Tallare: Dn pulacid 35 al 39
TB!. 210 H.- BARCEVNA
p Oba blanca quo duri?
Provi a marca ENI PORIUNI .
Magatzern s del Pedró, Carre..,
-105 a HA.

Ahir sortí cap a diferents capitals el conegut industrial en
sastreria En Josep Farré, al
qual desitgem bons negocis i

J. Batik :

FLORICULTOR
P. dé Gràcia', 105

Eran assertil en urbte3

tu

-nigenseecteleFseffe.........usencenarin

REPARACIONS

sangra•

1478 4.,
Pelal 1 1

Tel.

E'anyens

BANYERES
LAVABOS
WATERS

BIDETS
DUTXES
ETC.

PREUS
REDUITS
JUPA Sanca
7, Pelayo, 7

AYES VILANovAuxas

Dimarts, dia 4 del corrent,
L'Escota d l Administraciú püblica dos quarta
do dotze del inath
atsedla dc -Enneionaris ),. p01.die. klun
tindrit noe,, a- la salo -d'aeles
durant; tot aquest mes de seteuiled es- j l'Escoldr
do DirocterS d'Indús,t.

EOMWS
al '"..V `"...',1"F.-I R EN G01,
C4.t.ENTADOR

Gtiini

ENL,,d.<;
PULTD',.:)

85

PLA,,

ie.coNIA P"'"
( 05Siu ates. I, L runif

Pren8L pastitle

W.In

TRE11 RALS CAPSA

LA .PURLICITAT

Dfnmengo 2 di, seteMbre 1923

EL CONFLICTE ITALO-GREC
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Despi s
e

Ex

de Corfu hd estat ocupada
la illa de Samos
•• n •••••

Corfú fou bombardejada :: 15 morís i edificis desfruits
Desmentiments oficials : Embarc de tropes 'tallarles Dues
lleves disposades : La impressió a Gr'ecia
de
El Govern italià acusa del crim a la delegació grega
delimitació de fronteres
••• tn-•-••

BARVELONA
• 4.— PI

••

halls- que es- trobaven a Spezzia i
sisteniäLondres, .1. — Com u o iquen ni. que , qualificavaude
Ateues. 1. —Abir. a 11 tard a . eap
Venecia han eortit d'aquests 1.orts
favor -deis
tinos" quo el . boca licament. pra•ciat
tenes
al
vaixell
rfA.
de
ttn
capitil
a les tres,
• cap al sud de l'Adriatic.
albanesos.
la
goal.barileig -de CortA per
a Curfti i declara al preEl "Corriere d'Italia" diu, per la
ilcisembareil.
el gelientrc
ocorrien
aquests
fets,
aleló italiana ha causal, segons
feote 1111e tina divisiú de resquadra it.i.
seva part. une han embarcat ja cap
itera' Ulhni continuava trobant una
s mbla,.quinzo- inorts.e
Tarento .eleineittS pes-t./oven> a
liana establerte allí establia el bioqueix
bostilitat , contra. el des.1faquesla poblaoki comuni- gran I- sorda.de la seva obra. per part diverloe . regiments.—lidvas.
de kt illa i tole a les quatre fóra ocuenrotIlament
capials
diaris
d'aquesta
quen
Roma, 1.-11an rebut ordre d'empada pailfirame nt hi vintat. •
del coronel grec Dotzaris. Dice abatiss.
ta que, lsegons rum o r els ila- d'ocOrrer rassassinat de la missió, el barcar, i .ho han- fet -aquesta tarda,
Al cap de po • entrit al port una esr
Sade
diversos
°curial
la
hanS han
el regiment 48 d'inianteria,- el quart
quail y ., ituhialIll, cómposta
general Tellini slavia vist obligat a
Muntanya
m o s .—Hav as.
regiment, una liateria
vaixells de guerra. El cumaudant exi.
porinsistir
prop
del
coronel
potzatis
1
— El corresponLondres,
carabinieri i sa••••
el el l'invente/A de la duro i que les
i abres • trapes
es decidís a castigar un
que
aquest
'
h la bandera blanca, sal do "T e Times" a Corfú oficial grey que s'Itavia permès oler- nitat.—Radio.
antoritats hissessin
bombarLondres, 1.—El " Daily • Neersi
q ue fi:ira cauviada tot segun per la comunica detalls del
: rar un dels palo de delimilació fixats
cintra.
publica un telegrama de Roma arnin-t
deig de
la delegació
per
A dos civarts de -cinc de la
ciatit que el Govern ha pres les disEl prefecte grecdemanit. auturitzaalbanesa i
Les delegacions
Larda, deuunitats navals ita- : grega, que havien fixat provissional- posicions necessàries per rnobilitzar
ció per comunicar amb el seu Gover n .
•
dues lleves, • per si és necessari,-i rebre instruecious, afegint que en al- flanes obriren fin contra la pla- ment la seva residencia a Jantria, haça després d'un previ avis de vien
Radi o .
tre cas es veuria obligar ii oposar retrobar-se a les stou del mati
t
de
n
deu minuts.
sistència, perO el desembarcame
del dia 22. d'agost Ultim als confins
que
la
Mutad.
foebans
EL. CONSELL- DE•LA IL DE - 1114 les trepes italianos comerle:1
Els dos ports de
Karavia, i per això marearen sepa••
ron bombardejats.
urribessin les iustruccions.
raclament en autornóbil cap al lloc in- • Ginebra: 1. — Aquesta 'tarda
Gonsell dé
El desembareament tingué Use sota
fiedifici, en hi havia nom- dicat, entre sis i set del mati del dia , remiit •en ses.slti pOblica
brosos refugials, fou el que sola proteeci6 de la flota italiana, que
L'automóbil del general Tellini • la • Stieirtinde lbs' Nalkine.-per'eitudisi
fri més amb el bombardeig.— i deis seus collaboradors surtí a . gran la
del c: onfliete italo-gree. Asdisparis contra no edifici corola i local
sisti el representant de- Gt. éeia, senyor
de pella,. que s'inc(i ndia.
Radio.
de Janina a les set del ¡noti,
velocitat
També dispara v e n diversos avions
Alertes, 1. — En el bombar- havent- l o liteccdit
tnitja hora el que .
hi Sucietat de -lea
de Gerfú per un contrator- conducia la delegació italiana. El veComen
(p i e rolaren per dauturit la cintat.
eisig
estät
PA.
1;.olinttiistració de la clutat
elote; apreezi per unanintitat Una ceso.
pediner italin resultaren mor- birle
,la delegació -italiana }muda
que
sinl
Bellini,
manifestaut que estudiara la siconfiada a ralmira l
recorrcgut ja uns 17 (1MP:in/vires - aleoles 15 persones:
eouniete greco-italiä,
dels quueters i del mater i al de
creatll
cauta
Ei hombardeig fou efectuat ximadament, cutan es troba amb l'autoguerra —Guillo.
lat) avis.—Baditt.
dóna'
L'agencia
Steiatii
RoMa, 1. —
URNARLLPIRTOzt6.1:1`/FAAL:EpoLB'
lt - eSnocei (11:e' SIPEI Cn:IdSterl le":1)?n!;.:el nuCc
la segiient iniormació sobre l'entrada
l:(1. ; II l'IIie :gelli-:16111:1"irgraealii:‘71
Ci 1'41
I-141i; (n"l:›
ALA
Corfú.
tat de les Ntleiuns espere que- les diles
dele itaIans
d'agua si es tractava d'una averia i
DE COOBFU
nacintis interessades no -realitzarett ap
neeeseitaven ajuda. conttant la dein Ii Sola r i, que
1
Coito t
>a tiatalriaentiadiceisó ddierigliaa plaça
acte quo yogui empitjerar la situaci6.
fül2ienstilittnada't
que ,en " efecto; sofrien
ercla"
—Radio.
tsat
: pesó que era de fác il reuna
avene
t
e
e
d
n
n
s
i
n
t
t
a
c
e
i
r
b
e
i
h
a
r
l
c
s
a
t
s pi r ne s° (lees sdel9s -t 117a d iersiegmi tbaa
iPsa:a
paració.
„%ma:
parar las salves corresponents per con- „ffiaeo t pr
assassinat de la delega- l 'Aet,e seguit, la delegació grcga invi
r
gué de"El barba
itaiians „ continuar llar can, i
firma/ • o r dre peremptäria. ha
de
contra el fort . ció militar italiana. de delimitac i ó
LES REPARACIONS
, seguir thant amb bala
ho ieren. Entre els quiaquests
tcrriur;.,fronteree,
portat
a
cap
co
;mil) el canons de petit calibre.
) lómetres .i 55. la carretera de Janegativa
del
Govern
ta
grec,
t5ä
semäior
Tan aviat com el
a sa to ., .9narauta t rave,s i un es_
comcneit
-ales peticions formulades per ROdem blanca ccssä el foc
.frarribar a aquest
tal Motín. Mim posen rocuoa- •r ets•i:abanä
'amb
perfecte
Ordrt'i
en
desembarcament
el
rilpn'ut. >: ramo' de la de-lega:de italiana es
de la Ni:itra
. 1•.
501: costats Nora i Sud de la aui at. - .
- in unten •:rcalitzur 'r -troba aro!, nn gro , tronc que intere.cpia
tl
-t-AmbraixeriIti
ie,con
La gendarme)
ia‘•+
greda
sAlic
i que obliga a dotenifestar la sena inflexible voluntat tava la carretera,
prestant llora serene.
,
v „c k.
m r la m a r,„ de l ei
dcgudce.
refugia- d'obtenir les reparacion
Els ci'msols estrangers
on i•i t , ut grup diuEn aquellII
amb ca- 1
ocupad() tl'aquesta
port.
•,
ÜSrcna Is navilis cncorats
que estaven amagats en • un
clividus
d."ca
•
rficter
tempenl.
es
Pachi
la
cituat
es
resque
1.3na vegada ocupad a
co.id,d, de a carre t era _
la l
,i
--------- - 111-cs
raztffitatira.,
o
circulació
I) 1F• carrcrs ,i el
tabli
.
CIII'S [ad!!
senihla que vestiemunifor me militar —
\
tot actitud
IS ld su ° Migué ' " 1 cnma "anient i ft, o ond r,.. inc ü r 1,,, contra
nrcfecte lalcalde adoptar t."I di -erses
especials per garan, ,
mesures
governaadoptar
el
non
a
tfacord
amb
El
co_
mesures
t uw.,
Sir la seguretat absoluta de les trepes )I „„p„„ t e Ir r„„1,-.,mäijo. i
.—lIavas.
dor
vas., mandant Curti fon mort dintre s del ve- P..1,. I. — Comuniquen de Berlin a
ita'iones.”—Ha
.
G
DE
CORFU
NEI
C
EL ANO
hiele. i ele altres• 0 cepant3 ho forro en
SAMOS I-IA ESTAT OCUPADA ..
ECIFICIS
"1.e Journal'', que scgons rumors que
QUINZE MORTS
excepcie)
•,.-' . ,• f s,e' 1
•
• Al
circulen als centres organitzats, sena1.2 I rs
PziliS, 1,-1.; u desnate d'Ale- • atxar.
a fria del
del
general
Telini,
el
qual.
_
del Re ich estä ja
anit anuncia que la •
t -t le = tres, bla que el Govern
Alenes ' l ' — ';''.'-eg,'-los,"fflici-es. nes rebut
I ainbé ' veh jele, ava s 0. tras ein q a4
a entrar directament co negodecidí_
g amos ha • esta t.Radt„
i r e lindes de-Eortu, eis nMISOS de , Il la ade
situant-se en actitut de.fensit en una
.
(-, e ,p ca no v., u altoos.ciacions amb França.
: l'esquadra italiana han matat
cuneta de la carretera,- on trob5. la
Sembla que el primer -pos en aquest
a!getts refugiats i destrult t ti- • DESMENTIMENTS OFICIALS
mort.
aquests
sentit será fct denla a Stuttgart amb
entre
•
•
gute
editicis,
dispare
que
dirigiren
els
Boina,
1.
(Oficial.)
—
S'Ilan
Els
ultuns
ocasió del discurs que allí' ha de • pro-una es MI a. — Baca s.
iramés a l'estranger notici e s re- • assassins ho foren. ja contra cadàver. nunciar el canceller Stressemann.—kiacriper
les
a
m'erra
de
rensamainent
dele
ocupació
la
Com
ferents
.
vas.
basta dir que totes les victtmes
minals.
trepes : _italianos (re la Illa de
•
de Creta.
lila
presenten
cl
crani
dostrocat
a
trets.
la
Samos
i
EL JAPO
I ent IMPORTANTS DECLARACIONS
•
•
carretera .s
Dones bé. oquestes informaDEL MINISTRE D'ECONOMIA
[entra en absolut cap' bastara. freqüentada ' en aquell
010110
•
, ,•
Berlin 1. — El ministre d'E-t
fundamenl ..--Bavas.
tc.
lio E n (2:1 /110111 0ta ueiaSenii, l ..
i -ACUSA FORMA L M ENT nat eslava deserta no es do- conomia política ha dcollarat
ITALIA
nit cap valor per l'immediat Me,' clavara det . Cmisell Econrainic de
LA DELEGACIO GREGA

do 1923

ruL

Pare de Montjuich

cent habitackms d'istil modern presentades per les miliors cases d'Espanya i de
l'Estranger.
Més de

Gran corlecció d'objectes d'art i de mobiliaris en l'ampla Secció especial de França, en la
que s'exhibirá a mes a mes una important aportad() del guardamobles de l'Estat Francés.
Espléndida installació d'habitacions històriques reproduïdes exactament dels mes famosos originals de l'art espanyol.

(resume esta t'el-1
altar a fa selecto
premuera

Riquissima collecció de mobles i.,objectes
decoratius antics, procedents de les més importants colleccions particulars.

Nombrosissima sèrie de tapissos antics.
Dues notables colleccions cedides per la Casa
Reial. D'altres colleccions procedents de diversos Cabildos i parli2ulars.

Grans festes d'art, durant els dies de l'Exposició. Inaugurad() del Teatre-Grec del Parc
a
de Montjuich, primer d'Espanya, construït
tenor de les caracteristiques pròpies del seu
original.
e.*

Cl••••

Grans concert-per la Banda del Reial Cos
d'Alabarders, per la Banda de la Guàrdia Re1

publicana de París, per la Banda Municipal de
Barcelona, per l'Orqu ,Jsira "Pau Casals", per la
Orquestra Simfónica. Gran festival de música
catalana amb la collaboració deis orfeons de
Catalunya, fins a quatre mil executants. Gran
cursa de braus, de gala, amb-ocasió de l'Exposició. Festivals populars i infantils. Conferencies, etc. etc.
—ízii-)~~fflem
meemenáianz

venen
A tots els establiments de Barcelona es
abonaments de l'Exposició al preu de

20 PESSETES
••nnn••••••nn•••••n•••

amasemsnMoraP• mizel.Mmol~enK

ct11131 de Tokohnua es

que „eipoí,tuó deixar d'oh d'Imperi, que solninenj, la • ces-t•
crrt,c
1 :sació de la resisteneih .pasSiva,.
els trole.
-vera . mu ti es eon s tdprì'
1.'autombb i] - del coronel "grec • quia de
peemeträ d'equilibrar et
Bolzaris no arrIlra fins a preP
de lee neu de la nit al 1100 del lamentable esta( fraantmer d'A.;
,
lcurailva.
crin-)'
- També protestO contra el paSembla que el mateix dia s'odeis salaris als obrers
m
r ab- gaent
serva a la eiatat de
particulars i con.
palde
.
cape
nia
fralguns
sl
seirt•
Textraordinra'iti
. p. rei. I . mott conegu t s que habitual- .ira
' tlli i , que t'oren .e¡.,,J.Nent
meta( es ttoben
PreconitzO, en, fi, l'adopeió.
vistes lurte després riel Crim a
rigeres
e„ per oca_.
„„
- eh ,ces.
les immediacions del lloc. en
t„1 est ä t de ceses__
!loes
grecs
del
conft
de
'bu
p„
tre els
frontera.Bayas.
te
Unicament despres de cir
hores ihn neHeia fou comunicada pel comandara de la gendo t -moria do Janina al repre.ifint.
.
sulent. tIti
sentara consolar italiä: els eapodes—Hacas.
t
11
liBlitarrSC
,
pojr
conseigiemcia d'un c tonal. batirla.
Londres,
Pegllerea "-ser trasdileers
suPerior,
quedas destruida g ai- a excrcir un control
Jarana i la informaterratremol
Iladats
•
per
deferóncia
als
seus
confra••
YokoDE BARCELONA
rebe per complet la ciutat
eiö coMenrad- a fine ,e1 dia sed'apressa r l'or
res i tt objeCte
llama
4. •
s 1,.1.3.
lira
do
la
Comissio.
es
extratrono tots LA CONFERENCIA D'EN N ICOEl nombre de vietimes
1•: • ) ‚'Is cndavers
brindat a delimitar el curs d el
i
ordinitri.Flavas.
els diners, alhages documents
frontera greco-alL .A.13 D'OLWER 'A "LA FALÇ"
San Francisco de Califewnia, 1.— traen tic la a
q ue portaven, el que dernostr
evita no fue el
Uni radiograma d'Australia confirma banesa.
que
el
mhbil
Cont s'Itavia , gaunciat. anit passames
_do
julio],
1), del passat
que a les illes del • Jap6 han o corre',ru- robatori.—Ilavas. •
da, el diputat de la Mancomunitat
l'Olint del general
gut violcntissints terratremols.
EL GOVERN ITALIA ES REna oposieid- eticarnissaEn Unís Nicolatt d'Olveer donà la
tito
al Japó ba
u
in cable de la i llaGam
UNEIX
seva conferencia lt -la jorentut Naper part del deleba qttedat romput, per la qual cosa da i nietörliea
cionalista "La Elite'', iractant el tefino
hl
punt
quo
el
ge1..
—
Aquesta
tarda
.
Eine,
Roma;
gat
són doicients. fes-Comunicacions.
rOciírror
reunit - el Censen de minis- ma "l'amnios als joves".
nerit 1 OS .voie
El terratremol ha abarcat diverrevé/tela d'AmLa sala estava tan plena, que no
t' OS intittS de l'Imperi i ha causat (lavan ( de In -C.on aquesla
hi cabia ningú més. El president de
haixtuktrs. perquit
senyor Mussolini posà
E
1
1:Pel
,
gritos estralls a Tohio i Osaka.
eorn en cárrent als segs • companys de l'entitat, senyor Badosa, p resentà el
Govern grec
Les comunieaciorts telcgráfiques i tes
itti
il 'ti gost
la Sittració creada per . inotin do conferenciant.
telefimiques del layó . es troben in- efeete. es l'éti el' 7
----a trametre in,trucetons al Possassinat de la missió - itaterrompudes.
NIl Nicolau d'Oliver digné que els.
len
liana a Greeia.
Sembla que ce tracto d'un grita son delttgat pitequi • ces5p's
mes indicats per treballar pet tiaactitud
olislroettionisla,
a
arl
pres
acorrts
la
seva
notoSetnbla, que .1.
cionalistne, per la seva força i pel
desastre i `que les victiines sán
lenint en CM -110e el pralocal
de molla ImportOneia, perä es sea ahrandatuent, pel seu allutryabrosissimes.—Radio.
Florencia, quo no !radia ésser
serva una gran reserVa.---,-11ament de les Ilnites polttiques, són
. San Francisco de California, I.— objecte . cl'una nava disoussió.
•
elä joves, als quals adreçà consella.
Un radiograma rebut de l'estació
Per la se y a, Part., el Govern
Fou molt aplaudit i meadoitat a
japonesa de Iwaki anuncia que a
dEiMS ARC DE' TROPES DIS- Pea
reti dorra comunicar:id a' la
' dret en acabar el sea par/avive.
Yokohama hi ha hagut un terratrePOSICIONS
PER
MOBILITZAR
Conferencia cl'Ainbal:Na ti o r s,
A. redició de dimarts donarent
mol de proporcions extraordinaries.
DUES LLEVES
inifjançant la delogattió
l'extensiö deguda a la conieróne4
Tota la ciutat crema.
" tessagero" diu
Roma,
nioa a Parts, d'un protocel
guerra ita- d'En lileolau d'Olwer,
' Falten detalls i la noticia ha ay- latant
l'obra del general .Tolli, .que aIguns vaixells

' ":meia 51'efani
"" i " • .1.—L4
recollir les següents
haRpogra
importaras dudes sobre l'obra
portada a cap per la irassur encarregada de delimita r la fron)aesa i sobre
I era greco-alln
que fou victi• l'assassinat •
ma:
i que era un
La dita comissö,
AstiBru:scl les I . — L 'ObSerVatOri Zll'gt111 de la Conferencia
en I at..
dta
Imixadors, proce
registrat,
a
les
tres
de
l
ccle
d'L
a asenyalar els con tins de
la matinada, un terretremol a la Illat
greco-•alhanesa.
1;1 . frOntera
costa occidental del Japó .—Havits.
migdia s'ha mans de !necean- a armes asOsaka, 1.--Avui
recea
seny• alitment, la Comissid
sentit lln violent terratrernol que h
6 feit)srelninii )iil es v. fi is •,oktst.s peeni Ip9r 10'3_
eggutte
tgdees d;htia uniat inuurtas; i les
duratt
coI t:teol do Florncia. El generol
municacions telefóniques entre Tokio i Osaka han quedat interrom- Tollini, que en,. qualital . de pro-

destruida er ue tuneen' NotebrOeS1• •
etes mines

ribat molt confusa—Radio.

•••••«)

Darrera hora

LA PUBLIGITAT

eRONIC A
SOCIAL
VAGA
Ele obten de Santa Coloma de Gramanet eban declarat en v a ga de 24
hoces, com a protesta d'haver estnt detingut el meeident del Sindicat únic.
LOCAET
E le patrons de Matare han acordat
declarar el locaut als obrers de l'art
fabril, des de detente
DETENCIO
• estat detingut Llefe Laalerra Es '.arre. de 23 suyo, de Saragossa, re. :amar per assassinat frustrat i per falu de eceseentracie.
Se lla declare autor d'un atemptat
n .-aas a Saragossa contra un redactor
:• 1 -Heraldo de Aneen".
"SE3L.4.RI CONCLOS
Aliir al matt el jutiat e spe cial ded il :e mancro$ el sumari que instruia arab
motiu d'una reaniö celebrada el dia
13 de juliol a un local del Passeig
Nacional per la Junta del rana de
transports del Sindicat dele en la qual
s'ere:e/S a /a vaga.
En el (lit flamee no figura cap pro.
Cessat.
litETTBS OBRERS
En exigir el 'ucear Reial deeret de
proteecie a lea dones obreres i empleare
el requisit de la inscripcie previa en
el regim legal de retire, per percebe(
1.1// subsidi Isimediat en el cas d'infanter, mou aquesta Inspecció a insistir
!sobre la transcendencia que ofereix per
a les desees assalariades la total imelantacie del retir obrer.
Ja no A aolament l'obligacie legal
'd'afiliar en e/ regim de retire tots els
assalariats compresos, l'únic resort que
eus de merme les citases patronal>: 1
tue ha d'estimular els elements assalariats a fer que Cngni efectivitat llur
inseripci6 en l'esmentada asseguranea,
alnn, denles, la consideració deis perjudiele que la falta d'inseripele previa
pot ocasionar als obrero i empleats
d'ameelba seres, privant -los de lobten i n d'importante beneficie concedits per
alises Uds socials complementàries;
tale cona el sistema voluntari de minores en l'assegurança de la vellesa, rassegurança subsidiària d'invalidesa pel
eeeent vene d'assegurança de materialtat.
Le lnspeccie Regional atendrä, a l'es.
metuat fi les indicacions que se li faindividualment o col-lectiva pele
ate-mente interessats en les Eses aseeveranees socials, i facilitarla. a tenor
l'apartat e) de l'artiele 5 de l'eseme; Eteial decret, les infornmelons
;eee ie previa inscripció en el Retir,
assa'ariades que tinguin- dret
del subsidi.-maternal.

a

tetes arrib motiu de Pesmentat fet. cal
fer constar que, mentreetquestes actus.:ecions nomes, van dependre del Govern
'civil no se'n va facilitar cap noticia,
essent de doldre que, una vegtela mes,
es facin paliques les actuacionslumarials, perque la hei mana que siguin
secretes i perque el divulgar-les sol dificultar, com
aquest cas
passat,
la tasca d'investigacid i detencle dele
altites autors.
Referent a alee nomes cal afegir que,
provada la intervenció d'estrangers en
el fet i per la forma com es realitzä,
s'ha de suposar que el crim va Asee
preparat i dirige per individus pertanyents al gran bandidatge internacional. Pels seus calmes fa recordar
aquello assalts de Parte Marselle, etc.,
que a Franea van ter aixecar la guillotina tantee vegades.

f

_

U
SERVEMETEOROLOGIC
DE CATALUNYA
oia 1 de setembro da 1923
_GENERAL A .LES
SET DEL, MATI.' — (Observnemna dlEuropq, Nord d'Aerice. i rå ttantic, rebudes per telegrafie acaso lila):
Les balees pressions d'Europa constitueixen dos nuells
situase l'un a la mar del Nord i l'altre a Alemanya. Plots
a alguna lloes isolats de Franca, Holnda 1 SUISS1. Les altea premiosa ea -troben ab.Noroest d'Espanya, amb temes
en general bo i tendencia a eeteradre's cap-a Itelia.

2. ESTAT DEL TEMPS A CATALI7NYA A LES
VU1T DEL MATE 7-4(0tmervations deja Saria moteo.
role a- tea catalana, comunicados per telálen):
El bon temps és general. Exeepte al Stuloest de Cata;Maya, les pluges han estat generals, amb forta tempeata
a la costa de Llevant. Les temperatures han baixat notablement, fins a basar estat la mínima de O graus a Puigord ai i 13 graus a Bareelona. Ha nevat Ileugerament a alguns lloes del Pireneus

A LA PISTA DE DOS COMPLICATS MES

Manuel CapdevIla

Serabla que els detinguts ausb motiu
de lee-alt declararen que el que els
baria armat eren 3'ictoriä Maniaca
Abarca i Ricard Bosch, dels guate
donaren les senyes personals.
Le "Jefatura" de milicia gratificada
arab 500 pessetes a cada un del que digui on es traben l'un l'altre.

BALLADES PER AVUI

l«Crearittire Catòlic de Sans, cobla "Cata-

AL JUTJAT
reberen al jutett de gnärdia Sea

Es

diligències instruides per la ardicia so-

bre Fassalt del despatx de la farinera
Salisachs, situada al carrer de la Diputasie, iliurant ahí mateix 1,100 pessetes en bitllets del Base d'Espanya, 53
en plata i una en calderilla, una boina
negra, una gorra clara, quatre cartea
res de huasca, sis carregadors de pietela autotuetica buite quatre de plens.
Abur al mati foren lliurades les diligencies al jutjat de la Concepcie, que
instrueix el corresponent sumase pele
fets esdevinguts.
LA FERIDA ASSUMPCIO
MASFERRER
Fila doctore Cerominas Folenera
Soler Bachs han practicar. amb tole
felicitat, l'extraceie ele la hala que tenia allotjada en la regid superior vesculo-nerviosa del remede dret la nena
Assumpui6 M 'asierren fenicia a censeqeencia de l'aseen a la casa Salisachs,
erde-st-ne cese Entre poco dies Podre.
surtir al carrer, completament restaleerte,

La Política
EL MOT

"NACIONALISTA"

VENUS SUPEBIORS A BARCELONA. ....(Sandatges ale Paernasfera Muro a loa set de? matf)
Altitud, metros:
250. 500, 1000, 2000, 1000, 4uoo,
Direceel:
NNW, WNW, 3WSW, 3V, W WSw
Velocitat en me es ren segon:
3,
2,
S,
S. 13,
22
OBSERVATORI METEOROLOGIC DE-LA UNIVERSITÄT DE BARCELONA
Harca d'observaei6 : 7; 1 3 1 1 3 toree
' Barismetre a zero i al nivel] de la mar: 76.3'6, 7654, 76134. — Ternatenerre sec . : 1S'L 21,20 — TerMbrdetre
hit;
sarta 14. 162, 164.— Humitat (centessimes de saturaciee : 62, 59, 68. — Direeei6 ' del vent.: NW.. S., ESE. — Velocitat niel vent en ruetres per sope: 1, 4; 5. — Estat del <el a quasi Mese — Classe de núvols: cúmulo, cirros-cara
ts; fracto-ctirates, eirrusetrats; free:o-entines, cirros:
•
Temperaturea extremea a Tambre
Mäxlma : 23'1. — Mínima: 122. — Oseillacie termonestrica a 99. — T-einperatura mitja a 171. — Precipitarla
aiguosa, des de les 7 horca del die ant e rior a les 7 horca del dia de la data : milintetres. — Becorregut del vent
en igual temes: 2 :50 quilemetres.
FUNCIO PATRIOTICA PERL'ONZE DE SETEMBRE
Esian acabas tota els treballs per
aquesta f unció que, can ja és tradicio-

nal, se celebrara la ;lit de loase,
..41 Gran Teatre 1"ict3.-ia, es desgranará mi sclecte 1 complet programa; consistent en representació, per la
aatalanissima i excelictit Companyia
Claranzunt-Adrid, de dos drantes patriòtics expressament escrits pelo cultes portes N'Antoni 011,3 1 Berträn i
en Francesa García López. (Garcilius),
titulats respectivament L'Allau (un (tete) i Pels nostres fills (tres actas).
L'escenografia es tz càrrec dels odiabits pitztors Srs. Batiie 1 Amigó.
Mi cooperara la renomettada Cobla
Barcelona 1 el pairiätie chor T- a Violeta, d'En' Clavé.
haere recitaci'd de pocsics patrib-

e

•

•

•

unicipi

ELS CAR.RERS Die GRACIA
PREMIATS
El Jurat qualificador dels premis als
carrers guamas amb mote/ de la pessada feota majos de la barriada de
Grecia, ha destinat els següents preniis en metällie: Santa Eugenia, 3 00
pessetes; Vice, 200; Beaavista, • ano;
Rebasa, me; Ciudad Real, son; Torri/es, roo; Nepte, roo; Guilleries, eo
Sant Pere Märtir, 50: Diluvi,
Erancese Girare,so; Fieternitat, entr
•
Llibertat i 'Torres, eo.

ques al carece de Pere IV, entre els
de Manna i Riera di-Torta.
Altes del senyor Escobé, perque sigui collocada una font pública al carrer de Luchana ,entre Pare IV i Pujades.
Alisa del senyor Palau, perque senotalli un fanal a la cantonada del Pass
salga de Viola i carrer de Castillejos.
Altre deis senyors Escolte Nadal,
Massot i Santamaria, perquè s'urbenitzin els carrero de Nitre, Cersega i
Fresser, i s'instalen cairclls als dits
carrete,

UNS TERRENYS DEL CARRER
EL SENYOR MAYNES
•
DEGALILEO
I • EL DISTRICTE II
LAsuntarnent acersla que en meres
El tinent d'altálde del Districte I/.
de la instancia de la senyora Victòria
aenyor •Maynes.
peetet a cap recent- Praia de Monteys i ett presencia de
Ment Sana *efe-iguale' ieseripeie a Mis
l'informe del •Nemeciat de Propietaels sectors * de la nova demareació
ria i Pressupostos, aixf com de la vasen carne; veient de prop les necealoració practicada pel facultatiu munisitats viel districte i en particular la que cipal, aigui legalitzada la cessió gracel
es vegete: e ateedre per a po- tuita deis terrenys propietat de la sesee na, ca,
be
es les vies afluencia
aflues nyera Monteys que foren ocupats per
l'Exposició d'indetitries Elèctriques. a l'obertitra i urbanitzeció del carrer
.EI
senyor Maynes ha gestionat
n
i
se- de Gallee, da Satis (abans (lel Nord)
ra executstdes tot seguit les següents
i acceptä la dels que ofereix Lambe
obt : es: installació dellurninació•als rae- gratuitament a canvi de la redempció
rere de T'amare entre Manso i Lleida,
da: u eens que ve pagare a la MullidBebila, Fez, Juncosa i Lleida. Rapapalitat. en alenció a ésser el valor de
recia; dolo _afermats de diversos carl'esmentat .cena inferior als terrenvs
rera, adob de diversos fose, desapari- que ofcreix, interese:le-se de la Suce de dipòsits runes format a un perioritat eaprovació corresponent a
dele extremo del Paseig de la Creu
tenor del disposet en l'article 85 de la
Coberta.
Liei Municipal ele cicateo de la formaEs proposa, aise mateix el senyor
liteacie de la •correspolent escripmra.
11zynés, que sigui aviat un fet lobt;Peden paesenter-sc .reelamaciens.
tuno d'algun des carrera que facilitaran- l'acces a lean-tentada Exposició. ; EL POU NECEE DEL COLL
;
De Les verificacions paacticades
SLIBIIASTA DE LLOCS
nudosas/lene per ardre de l'Alcaldiz.•,
•
MERCATS
•
respecte alias-er estat foradada la miSota la presidencia del regidor sena del Con, en construir-se un pou nenyor Capdevila i arel) assistencia del
gre damunt de la Eta mina, a les canotari don josep-Torelló, s'Isa celebrat
ses núm. a i 3 del carnee de la Fuegoaval la subhasta de llenes vacants als
la, resulta gua pel tros de mina foradamermas, havent-se acijudicat algaras
da no corren actuahnent aigües potad'aquests a tipus bastant superiora ala
bles, per haver • estat desviades ja fa
de subhasta.
I FONTANILLES
temps per una nora construcció, _i per
lant el dit volt no ha pogut causar cap
La redaccid de "La Vena de CatalnoMOCIONS D'EIXAMPLA.
infeceiö a la mina del Coll.
aya", de l'Havana, ha fet uniblica una
Lavant la Comissió d'Eixampla han
crida couridant els catalans de Cuba estat formuludes . les . següents mociona:
a catre homenalge a En Josep Conan-Dues deis senyors Cararach i Iglegla 1 Pantanales "par la sera ferma i
unas, parque s'installi una font a l'enconstata dedicaciá a la defensa dels creuament dels cerrera del Clot i Es-ideals de Cataluntya, i a la seta ea/ihpa-suceda, i persiste sigui urbanitzat el
dida labor periodística, des de la premearrer de Sicilia, _entre •els d'Indestria
PER QUE NO COMPTEN?
sa cubana, per a omitir el amo de la
Travessera.
Patria."
Els catalana, tant sobes, austers
' Altra dels senyors Escala, Nadal,
L'izamenatgc consistirá en una ploma
fina inalagradoeos co,,, tenim fama
Sentamarie i Masset, parque es pa-oced'or, adquirida per subscripci6 popular.
deixi al canvi de les bombetes electri- d'esame en alguna nació s'ala, no per
això &leen ele dur en el nostre espere un gentil instint de galania.
Així podem constatar-ho en urgir
lee lloances'entusiastes que des de mollee revistes patriätiques s'adrecen a la
dona catalana.
Per endreçada, feinera i casolana,
sembla que no n'hi ha d'altra. De la
dona amable, franca i virtuosa, eietn
llegit sovint que ella n'és el tipus.
Corle a filla, com a esposa i com a mare, és. un model exemplar. Alee la dona catalena en general.
Afegitn-hi ara aquella gràcia cele
posa en la densa, i treure'm la concluEl sotasignaf encarrega...Z. exemplar
sió que la doncella sardanista és
gairebé el tipus de la dona perfectes •
el* aquesta obra, al preu reduit de
pes,
Algun doble, potser, ens fa escriure
alee. No, terminatenent. 1.1uny és de,
setes exemplar.
nosaltres tot dubte sospitós. Creietn en
les altíssimes refuta de la dona catalana i ens inclinara atnb reverencia daristgrai de Plritdressat
vant la gràcia que encomana a les Indultes, en la dansa, amb la gentilesa
del seu eixerit puntejar.
Peras... Encara els manca a les nosOdre9ä.
tres sardanistes tina altra cosa. Si en
tot el que fan assoleixen la perfecció,
per que no assolir-la en dansar la
sardana: .Si dansen admirablement
Dirá a lgú.—Fixeu-vos—contestarem —
en aquell rotllo de neies seles; no
saben si son curta o llargs esa !atta la

A CATALITNYel.
El acetre distingit anda antic patriota cada En Joaquint Casas CarIn): enuna recent carta caos (lana algimes interessants erarfe.ies respecte as flanes.
la introducció del mot "nacionalista"
Està, denzés, anuncia, que la !unció
en la nomenclatura fa libra catalana.
sera precedida d'una sensacional huno"Veig—ditt el senyor Casas Carbó-. vació.
Ci
que en l'article d'arel feu: referencia
Con .de costosa!, als beneficis que
(Atol "nacionalista calda", creient-lo s'obtinguin seran destinas a les patriòr890.
introduit per primera regada en
tiques Associacions: Protectora de
aquest l'Ensenyanea Catalana Catalana de
, Pairo curids esbrinar,
documentar-lo annb textos.
pünt
Beneficència.
t ali ESTIO DE COMPETENCIA
a
"Ara, dones, n o es perqué hi d'd
importancia,
perd,
per
tal
de
gran
L'ATENEU
NACIONALISTA DEL
Pels passadissos del Palau de Jusfer constar lat jet, us (tic que en feDISTRICTE CINQUE
ticia circule arab insistencia el rumor
brer
de
1892,
article
publicat
en
una
que el fiscal En Francesc Olmo ha reaL'inaugural de tasques daquesta poL'Avene uso diferentes regadas les pular
litzat un veritable treball en la conentitat d'Acció Catalana, tindrä
denominacions "etc nacionalistes cola- llar,
feccie d'un escrit que dirigirä al cael mes correa, celebran,.
re:as", "renacionalització", "denaciona- se eisdurant
P itä general, emparant-se en el .Codi
següenfs actea
litzant". Aquests termes fina cites que
de la vigent Llei d'Enjudielament
Dia 13, ni?, miting de propaganda
els vale usar lea
primera regada.
minal i sonicitant que siguin remeses
"Va sense dir que molt abans s'ha- uacionalish7; dia t5, null, extraordinari
les diligenciA que instrneix l'autoritat
via parlat de 01. CiÓ catalana: i adhue cancert pci prestigiós Orfeó de Setas,
perquè la que ha d'euteudre
dia 16, »latí, sardancs per la (tabla
de nacionalitat catalana. Però els senos Barcelona.
en aquest airees es la juristlicelú orpropugnadors
no
s'anomenaven
neciodinkria en primer lloc, perque l'origen
Demés, tindrä lloc segurament un
del fet d'autea fou civil i en segon Iloc tta'istes, sind .rimplement catalanisfes.
banquet.
—
"Aducir,,
text i la dada. Si se
perquè no este. demostrat que el caProperantent donarent delails. Per a
nte n'oposa cifre d'anterior, baixaré
poral de la guerdia civil Salvador Gatarjes de convit i tiquets, dirigir-se
el cap sense plänye'nt."
testo, el (mal resultà ferit, estimado en
des del vinent dijous, de II mal a 12
vete de servei en esdevenir
succes.
nit, al local social, Ronda Sant Pau.
L'EXPEDICIO PATRIOTICA 34 á 36, principal.
A mes a mes, el el fet d'actuar la
justicia militar fos pel relatat claree'A LA CATALUNYA NOVA.
raraent, es tractaria aleshores d'un deHa comencat a treballar-se en l'o, ILOMENATGE A• EN CONANGLA
llete eonexe havent, necessärisment,

l'usan . ala
ramera

8811s

d'instruir diligencies el jutjat de Primera instancia 1 Instruccie del (lindete en el qual Taagués esdevingut el
fet.
En cae de no posar-se d'acord les
dues autoritats, s'haurien remetre
les diligencies practicades per les Eses
parte al Tribunal Suprem, perque estudiés la juriadiecie competent en la
insteuccie de diligencies, i pel eeu verediete entaular la legitima competencia.
Ha estat eollicitat pel estjat de la
Cmneepei6 perras del capitä gener al Per
peder interrogar els detinguta que pele
feto relatats es troben a presons milirárs.
Referent a aquest assumpte, anit el
Enervador civil donä la segtient no"Les reterencies que han eireulat so! re la competencia que es diu formulas
etjuiesdiecie ordinäria a propesit
(Jarree atratemeut a la casa Salte:ye 'pedrlee induir
errors de colaseeeereIes, anees, que cal rectificar.
.44 guerdia civil, quan va remadortee ,porta lee seres armes, cene en el
as niel eapoeal Salvador Galeote, es
-ea:remera de servei i té l'obligaeld de
aerseguir els autora (le qualsevol de:tete entrant la resistencia e l'agrese',(3 a ella dintre del fur d'aquell
segens la Ilei 1 segone coustant jurisprudencia.
elentneteix da natural edbue lloabie, en mente casos, l'afeas( de defen- 1
62.,r la jurisdiecie come; seria,-però, encera més [loable que es ce.rques l'efectlyitat de les Befa 1 el ettetie dels dense
rseenta segone mana el Cede A.181:1 ea el
tito, Fiebre tot, importa a l'Estat als

ganitzacid l'expedicid ealriatire
d'Acciá Cata'ana a les terres de la
Catalunlya nora (Catar de Tarragotta,
Priora, tierra alta dc Gandesa i Ribera de l'Ebre).
La data de l'expedició ha eslat fixada per a la primera quinzena o'oe-

(ubre.

Iiiprendran part, entre altres, els
senyors Boj i Males, Nicolas d'O/coer, Revira i ViratE. MassZt 1 Llorens,
Martí Estere i Ventura Gassol.
Des de les poblacions de les susdites
comarques s'han rebut a les of icines
d'Acriá Catalana lona mtititud de ettcoratfadores cartes d'adhcsid.
ELS EDITORIALS DE
LA PUBLICITAT..
hores d'ara Iza alguns tontos:Y/es
de subscripcions al volum d'editorials
frias del nostre diari. .4 petició de

•
lectors¿ subseriptors nostres,
Pub ,iquent una altra regada el tu/hell
corresponent.
latent acompanyat alguns subseriptors al balleti lm
'iport di, l'obra, feliz
avinent que no és necessari salisfer-lo
fins que aquest . aparegui.
Loa prescntacití del romas, será excellent, so3bria i elcgant al/tara, i el (lit
•
constiterä una ef iracfssima lectura Per al proselitisme catalaniste. .

MITING D'ACCIO CATAL.4•
A TORREDEMBARRA.
Per a la segona quinzetna del mes
q Se socio ca prepara a
'Torredembarra
ans miting d'Acció Catalana, amb la
caoperacid del Casal Catalanista de la
ripiada!».
ita població i anemia assisthcia d'asseTarabe porta.> Premsa noticies, ben I
zyalades personatilats del nacionalisme
tzacte.s per ere sobre les deelargelons
n.t.f8r.A
NA

.

sardana i al final acaben corn Oh vol.
per que no cometen?
.No és pas molt dificil. Nee ha,aleuna'
s, que ho fa i ho fa bé. Es, senzillament, que encara no s'hi hen fixat.
' Per alece nosaltres, ele ho diem avui,
amb tot el 'respecte: Noies sardanistes,
apreneu de comptar, le -saidana, 's'enten. Vosaltres, que teniu el prestigi
que us donen les més nobles virtuts
racials , i poseu en la sardanales <Idees
cadenes dels vostres !ameos 1 l'encisera
claror del vostre someurc, compteu i
repartiu, per tal d'acabar la densa tan
be Coa' l'haveu començada. No us refieu de que se'n cuidin els horneo — ja
us (Viren les vostres mares que no us
en fieu massa dels homes. I penseu, fietalment, que té: tanta importancia, dina
la sardana, el comptarea i repartir-la
.be, com pugui tenir-ne, Ere una casa,
pessar cada dia. i amb tota exactiiud
da cumples de la plaça.

Les sardanes

EilitoriMs

LA PM=

Collecció triada - Volum
2'50

iónie
F as"te s carrer Viladomat, "La Principal Barcelonina".
Aval. a l es II del 01.21i, en al Centre
Catelic de ea se ama motea de la calvolada de fa ' ,esta elae,r, per . la cebla Ca taloe'a
El produetc filme/e de ramell i tole
serà a s ma al Feer semse eer a 1 ,, C...1'5trucció clem le a a
nens pobres al
Hospital de eme lees de leerseana
Tarda:
Turó Parc, cobla "Barcino".
Lawn-Tennis Club d'Horta, "La
Principal Barcelonina".,
Nit:
Ateneu Obrer *alele de St. Marte
cobla "Barcino".
•
EL FOMENT DE LA SARDANA
El Consell Directiu del Fonient de
la Sardana ha quedat constitult de ha
faisó següent:
President, Josep Viura; vice, Domenech Junceelella; secretan, Jacint
Mata; vire, Francesc Salvat; mixer,
lastanislau Pellicer; complader. Josep
elarsä; bibliotecaria Manuel Capdevila: vocal primer, Artur Guillonne; cegou. Francesc Millet: tercer. Joaquim
Caabonell; celare Hallador Otero;
cinque, Estere Purés.
Aquest Consell, en e pendre eossesse's
va ce/u/momee-ce davant Id Junta General a seguir les següents encertades
orientacions:
"Organitzar bailada de sardanes,
que no resultes lucratives pele elemenIs
estrbnys a l'entibe, com 11101!SS se lee
que dissortadament es fan avei, i donar-les amb el diner dels sur amiees,
renunciase en , e1 pesa:lee e fer eta ami)
el dels Taverners o Cafetera per a
no veurens mai emes ei cas e•Ie
aquesta Mena de 'peent ps Maese_ Ventee
d'esser ces els que ' han fel "l e, sardane,,
fent befa deis nostres Velentariosea
treballa.Alternar anda les ba esmees, a base
dele mateixos cabals a d'alt-es que ca
podrien arbitrar d'una Sammler,, salaz,
aplecs, conferencies, cencerts, roncursos i actes d'orientació relaelonats emia
la riostra densa.
Anar a la supressió total de la subhasta de números i treure-li _de les
ballades aquella ex:seiva seeneaetat
que avui en molts esS03 ele delta. de
la qual en surten, per cor te ben mal panas la serietat de la densa i el bon
norn dels orgaeitzador t.
Intensificar Tense-asaetee de sardanes, fent-lo arribar fets 1 tot a les escoles, casa (me en e•-•elta escala, el p estre Foment ve t'ele le tenme; a, finalment, crear a la -acere cntitet. : ereje de la . arelane. de 'taameendentel
valer (Entre la las t ;7ia e-I neates rasad
i de gran itepor eei ara en :a Vida ea e
-datse."
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CRC)NICA

de '

CULTURA
Nut publicat el faseicle InIormaul

-ele • trEeeole SuperieeeelaAgrieulttne,

aun,. el non pla d'ensenyament, que
conté la modificaei6 implantada per je
qüal-els alumuee pasearan tot utt ate
fent predica intensiva a le fiaca das.
verament adquirida a Caldee de elone
hui.
Les persones a les q uals interese%
els ensenyaments de l'Escota poden de,
manar l'esmentat enedele a la secreta.
ria (Urgell, 157),
•
PleR UNA ESCOLI CATALANee,
DE GRÄCTA •
-Reaponent a la necessitat ryae
nostres infanta sigues e nsenseteen la
cera, prepia llengua, I a Miele-lea ee
la Comissie de Cultura de l'Asee,
Nacionalista del districte ruii¡,
eonstituit la Comissió organitzaders
de l'Escola Catalana de Gracia, inne,
grada per representante de les entitste
nacionalistes i cultural de ?a 'birriada.
Els treballs preparatoria han començat ames gran activitat i en mig de/
mejor entusiasme, pal que es confin que
serio acial un fet la projectada eseola.
Tant els iniciadora com I g Comissi6
oreenitzadora:estan rebeat moles
tusiastes felicitacions.

Noves relimses
Avui preelee, alo a la Ce teesal el ranonge d'aqvi e:ri Seu. Dr. Aifínj Me.
ria
PELEGRINACIO AL SANT
CRIST DE BALAGUER
Va creixent l'entusiasme entre els
nostres ciutadans per a pendre part
en l'esmentada manifestació d'amor al
Sant Crist i devoció al Serail
y ema Sant Francesc, els dies /5, 16 i
17 de Setembre.
Per noticies recollides en la riostra
ciutat i (le foca Barcelona, se sap que el
dit romiatge resultarä un bcit.
Com que el 8 del que som es tanta
la inscripció, qui vuitui assegurar
talge a la ciutat del Segre. convé que
com a anís aviat naillar s'inscrigui.
Els preus del viatge de Barcelona a
efollerusa (anee 1 tornar), en primera.
3eie0 pessetes ;segona. 22'80, i tercera
le'ec, pessetes.

Moviment maritim
Vaixells sortIts
Vapor espanyol "Cierto", d.,
la amb peix. .Amarrat Mol' de
Lievant. Consignatari,- SI. A. de
Pesca i Nayegacid.
- Vapor espanyol "Ijamon7., de
la mar, amis
Arnarrat
rte.:Llorara. COnsignatari,'• S,- A.
de Pesca i •Navegació.
Vapor noruec "Vilja7.,• de
Glasgow, anula :carbó. Amarrar
moll de Ponent. Consignatari,

Aghcia Witty, .
:Vapor- espanyol "Cabo Sara
Vicente",
anula càrrega
general i passatgers. A m arrat raoll del Rebais. Consignatari. Ibarra i Companyia.
Vapor espanyol "Mallorca'.
de Palma, anula carrega general
i 159 passatgers. Amarrat moll
de les Drassanes. Consignalart, '
Companyia Transmediterräufa.
Vapor itallit "Ditmanuare'",
Gènnva, amb •eärrega general.
Amarrat moll de Barcelona Sud.
°Ilgliva
Consignatari,_Americ.a".
Vapor espanyol "Andaluria",
de Gijon, amb chrrega general
2•5 passatgers. Amarrat moll
d'Espanya NE, Consignatari,
Companyia -Tranamediterränim
Pailebot.- espanyol 'Casan..
dra", d'Alacant, amb chrrega
general.

ELS PONIFILS
DE JOVENTUT
PER COMMEMORAR L'ONZE DE
SETEMBRE
Els Pomells de Jotentut "La Llar",
"Iirse6", "Cilla de Pätria". "Flors
a la Moreneta", "Flore Baseelonines",
"Col, d'or", "Fe, Esperança i esterar,
"Petits cors d'os", "Mirla duce"
"rices de Taronger" celebramu
diumenge, diferente actea ami, ovni',
de conmemorar la luctuosa data de
l'onze de setemlee de 1714.
Al matt. a les set: Sortida de l'estació de nigeria, vera Sant ilci, cal
bi llames missa dha ennunie a les vull.
fenese, en acabar, la visita espiritunl
a la Mare de Dett de Montserr aromindanese-la enes el cant de la Salve
i el Virolai, proceden-se seguidament
a dipositar els ramells damunt la Ilusa de la tumba que serva les de-ale:11es
del conseller En Rafel Casarlos-as, a
Pensems que es eantarii un respons. A
les nou: Esmorzar a la vora del rlu.
A les deu: Surtidas de Sant Bol cap
a la Reselosa (Sant Vicens), D'onze
una: Jocs d'infante enlairament
globus, eta'., etc. A la una : Dinar cams
Peral a la Recelosa del Llobregat. El
temerme de l'aigua i eI refilar dele
(melle dena un bell ende a aquest aloe.
. Tarda, a les quatre: A la sala d'espeetacles del Centre Catelie de Sant
Vicens deis sardanee, parla.:
mente cant dele hiumes de ea Jos-antut,
dels Pumells i el nacional entalä. A
les volt del vespre, torneda a Bateelona. •
Nota—Es prega als Poniells ;me tim
guin bandera que ussisteixiu ami) ella a
lobs aquests aetea.

• Maixells despatxate
Vapor espanyol "Manuel Arluís", amb n'arroga general,
per a Marsella.
Vapor espanyol "Canalejas",
amb,.cärrega , general, per a Valencia.
Vapor espanyol "Cullera".
amb rärrega general, gap a.
Gandia i escales.
Vapor espanyol "Tinter67.
a,i
tnIrila . cirrrega general, per a Alá...
Vapor espunyol "Juan Mann»

gall", en hast, per' a .yalencia.
Vapor espanyol "Escolano".
amb eärrega general, per a Las
Palmas i esrales.
Voler italià "Giuseppe . Padre", en hast. per a Algher.
Vaixells ontratx3
Vapor espato-01 "II urri. Gorra", en hast, cap a Marsella.
Vapor- angles
Kedir".
rtmh ce_ment, cap a Aygelä.
Vapor l'ionice "Freikoll",
Has!, cap . a Valäneia.
-Vapor espanyol "Ramon",
amb càrrega general, can - a
Màlaga i escales.
Vapor espanyol "Enrique Ballesteros", amb chrrega
ral, cap a Mälaga.
'Vapor eapanyol "Monte Tearo", amb cärrega general, 'cap
a Malló.
Vapor holandès "Amazone",
amb cärrega general i • tränSiL
capa Tarragona.
Vapor espanyol "P. Clatisl,
amb atitOinäbils. cap a -Carta-:
getan.
••
'
Vapor italià "Dirinamare",
amb cürrega general, can &Ce'
lora i estales.
'
Vapor espanyol "Mallotea",.:

amb . eärega general,--cap
•.
.a ealj•
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PALAU -DE LA G ENERALITAT
XIX ASSIEMBLEA DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA
Cinquena sessio
Es destina aquesta sessiö a discutir les proposicions presentades -- Interessant proposició
de la minoría d'ALMO CATALANA: una sola pätria i una sola bandera -- El President
Jaume
chu que acceptarà que onegt la bandera catalana a la façana de la plaça de Sant Precs
al
Per l'acabament de l'aventura del Marroc
sempre que iu onegi l'espanyola
Clausura de l'Assemblea
Consell
impOsarä -ún reeärrec
El senyor PUIG I SAIS la dejen- se
eine a‘er eent, sobre tole els
Per als ea- sino d'una cose unen mes
que enel
plebiscit
cambia
la
bandete.
/lit,
en
veritat,
sa,
estudiänt-ne
els
extrems
defensa
earn
cal
la
seva
Cantata:ah sessió a un quart de cinc, qual
impoetoa que pagui a l'Estat,
lalans, encara que s'entonses Ila.Ele. dos primers ,extrems de d'eta ama gran rrudició.
gire es traeta.
el Sr. Jansatta. En el baso Iliberial.
Mancomunitat, Diputació o Mus
El PRESIDENT suelten la l'Estat. espanyola que
es-trana(Presideix
el
senyor
Carbea
des
(l'un•
pnnt
de
CRrISUra
que eaigues- . la riostra proposieió veix que
,lel Cansen ha els senyers Vallés
El presklent de la. Comissió de Bevista objectiu l'organitzael6 i sessió per cine ininuls per tal förrnés el .112,siiin,
són atlinesOs per tothorn. No en
Pujals, Sol i Mías.
2. - Aquest 'cinc per cent
que el senyor Xuela presenti ata les inslitucions, que ta soneficancia i Sanitat, senyor BOSCH,
administració
d'aquest
"ProEs aprovat .el dictamen de la Comisardeos-tetó ver- metal visques organitzada se- Parlem, &Mes.
es convertirä en el deu, el qüia-1
per eseril
apela el dictamen de la Comissio.
lectorat",
remarcan(
l'especiaAl/cm
al
tercer.
Repeteixo'que
ie de earreteres sobre dues proposize, el vint, en els anys succeaai
„,,-(ins noves normes, tuts que en volem lela que la 'Maneo(Presideist el sensor Jansana.)
bal que acaba de formular.
eions, naincloint en el pla general eln r:te dels soldats couvaluixents.
Beneficancia sius, aixe és, augmentant
El CONSELLER
Ell haverase reprès la ses- pasessim nosaltres . mateixos,
munitat manqui a la fiel d'Es'ponts sobre el Noguera-Pallaresa, en quan surten dele Inispitals es- sió es llegeix la proposició ina una cosa:en mig del transtorn,
i Sunitat intervé, oferint que el Con- cine per cent anual, fins un mäels termes de Boren i Llavorsi i una panyols, mancaLs fías del mes cidental del seny.-or :lude, que restar inmutable: la Pataia, panya.' Per aixe no demanem sell estudiara carinyosamant la propia. xirn del cinquanta per' 'cena,
Pas .els. dies sle., gala no
abra incloint-hi el cand van! de Torä indispensable.
(Els que no puguin casar-se
Catalunya.
sial& però cal advertir que no esté en
Acabe afirmant que si els esa diu alai:
ouegi la bandera es.panyole. El
a Clariana, änib ramal a les Birlotes. devénimenfs de Illidag,a llaguesimpediment
1:1. Mal...WM=1121 el per malaltia
"El diputat que subscriu, in- La bandera barrada és l'aniatribucionn
que
eiemanent
¿largue
en
atines-la
terpretant el seu sentir una- ea ensenya que ens parla de les
sic, els Sera reduït el-trihut
posar-la .cil practica.
costal
la
catalafaei
ESTABLIMENT D'UN SERVEI sin succeit a Calalunya, segua
El senyor PUIG I SAIS rectifica, la meitat).
niel de PAssemblea de la Man- easeneies ininniables de. la Ph- . (lies ao
na; i que els dies de f:estes i és aproVat el (Pelamen.
DE SEGURS .1.\IUTEAL DE LA rament no haguessin tingut la
,
3. -•Pel sol fet de' centrencomunital de Catalunya, mani- tria.
CATAfi
vodevilesc,a
d'uns
visques
mes
catalanes
sigui
la
nostra
ban• REMADERIA EN TOT
El PRESIDENT declara obert el re matrimoni, e/ recarree esa
o menys entusiastes i una f,e,stat per toles les minories, 1 és d'acord amb aquests
dera, lote sola, que onegi en el' periodo
mocions, interpellacions i mental a les bases anteriors,
LENYA.
retal" tocada amb una que la integren, creu lancees-. sentimenta que lit" formalat ' Palma
."marxa
quedara reduit a la meitat,"rea
sari, fer un plebiscit sobre l'a- la nostra. proposta que en
La Comissió ha acordat confiar al acordeó sentimental. •
que hi hagi cap dispo- preguntes.
El senyor PALAU &mana al Con- baixant-se en una einqueria
Consel/ aquest projecte d'acord.
- El senyor Calaminas intervé handó del Marroe entre els niu- aquset Palau de la Gerteralitat. aició que digui d'exhibir la de
selle:- d'Agricultura que el servei fo- part per cada fill que tingui el
eatalans i declara la ne- lt siguin retuts els honors Ilu
Intervenen els Srs. InfARI i PA- adherint-se al sentit de la pro- rii-cipis
cessitat. de limitar t'acera al I li pertequen. Mantenim, (Iones, l'Estat exhibigt noitra. Si restal es posi a disposicie dels propie- matrimoni.
LAti, el primer defensant la proposi- pesiei6.
amtesta dis:posiaió existeix, que taria dels hoscos' cretn2.ts per tal que
4. - Les quantitats aixt
proposició
i demanarem
per
El senyor Picart de Sayoiä, Marroci a una obra civil, renun- la
cié.- - .
a ella
una votaeió
do 1"Assemens ho
siguin unvarnent repoblare.
captades secan destinades
Cadaraloti
din QUe l'enquesta, sollicitada elan', si cal, a CX[C115i01115 det Llea. El conseller d'Agricultura Sr„ MIAS
El • senyor Puig
El
senyor
MASSO
I
7.I.ORENS
forsubvencionar
les families moa
Autonoterritori."
banderes mula un prec relaeionat ainh les earels contesté dient-los que cn la ',raid- s'fia fet, ja pel Centre
El presiden!. (le la. •Comiseió din que la dualilat,
destes que siguin mes .prolítiri senyor MASSO I LLORENS
Ma Assernblea es Portaras els treballs mista de Dependeras del Comere ,
no este imposada per cap Ilei,
reten-, i el sensor TUP..R0 demana
ques, comeaeant des dar sise
insisteix en que la voleen:, si- explica
el principal
dictamen ino
dittesque
la
de preparació sobre aquest arsumpte. i de la Indústriat
pera que ho sera (lema. ma- cae
façana
la de
plxntin arbres.
fill i augmentant sprogressivanominal.
• Es- aprohat el dktainen. I El senyor Bausili f arnbf-; s'ad- gui
jorta acata cap a l'autonomia,
Prenen
part
a
la
votació
40
la
Plara
de
'
Sant
Jaume,
sinti
El
senyor
NICOLAE
D'OLWER
ment a mesura que augmenti el
la proposició. Altre tant
reconentent un podar cornil. Reen pro de- Ves- /a del earrer del Bisbe.
PROPOSTA DE MESURES PER bercix a Quintana.
que s'imprinseixi el Reglament
nombre.
I el senyor
Niassó i corda les notes publicades en &mana
diputats, volant
Repiten
el
senyor
LA
CREE
de
l'Assemblea
amh
les
ceses
adiciono.
TAL DE REMEIAR
5. - El sobrant, de la recapa
El scnyor Pulgrefagut creu mena .28: i en contra 12. Queda Llorens manifeslant. que sigui oertsid.atela crits contra la banEl
senyor
NECEA
demana
que
quan
lactó, si n'hi hä, 'd'aquest tri.“2-1•UAI, CRISI QUE FLAGELLA que Espanya rica mantenir-se al aprovada.
que
dera .de l'Estat. i diu que s'hi
lloras
deis
relacj,3
s'impritneixi
la
bu!, es destinare ,a Penfortimarree.
Explica el seu vot el senyor o
no faeana
elquin dernanava- lant respecte com sensors diputats se suprimeixi radver.
.-a.t.S VITICULTORS CATALANS
desitja
Acciöprincipal,
Catalana es
ment de la raea en forma d'ea
El 'senyor Mart crea que l'a- Colominas.
La_ C..andasie. ha dietarsinat que pas-.
Ileg,eix una paoposició del la 51ancomunitat reta el degut. per .a riostra. El Consola diu,
iment dels motins prls quals t4 redueació
fisica, moral i intelec•a
esl. dispoent a hissar la banEs
/ als Serveis TegUirE d'Agricultura. probació d'aquesta proposieiö és
a les Corto d'Espança el
tual de la infantesa..
inoportuna.
.
senyor Bansili pregant que es hyrall':innaetg-,,er, aleslareism,e'sstraqube'aomaleci dera catalana' a la Place de presentaeiA
per al sau estndi.
Bi. Le...Mancomunitat procua
Afirma que al Marroc s'han felieiti al Govern per l'acaba- ini a Illombl (ainade Jea reEssptaantrnlao, o niengri Sant Jaume, pera no a la rea- partit de Cervera.
Ei senyor MARI defensa la lecEl senyor VINYALS &mana que el
crea( interessos d'iplomittics que mea!, de la vaga dc transports. g
lazare.) d'actes que van contra
rara per tots .els majaras que
.
:Iri,t,..d'adreçarmanera
Consell
estudii
la
siguin al seu abast prologa- 'ola _
un Estal. amb el qual no esteta
no poden abandonarse en un
El dictamen de la Comissiö reImervenen elS senyors 1:013ERT I
se al Cosern elemanant qne sigui regupiel.
menten!, dona!. 1 diu que aixb butxa la proposlció per inopor- laEl
pares prolífica, ja sigui col•locatalana." . i Cadaialch en guerra, sind
senyor Puig
,*•`• i•-‘1.7. El primer afirma que Podria
lat
el
contracte
senyor Bausili.
cana-A(33..9.mb preferencia en les
que Acció Catalana es una
es podril proposar en moment
Interva
(ple els vinyatcre fossin els exps
El sensor PRESIDF.NT l'Asseto
Btuanilas'ii?effecinerna:11;aqueelsigstieini7,:00-f. diu
No ens
Se spintet ra :volaciú el dicplaces vacan1s,. ja rebaisant, o
rninoria separatista.
...-.dia del murfincut de !libertar eportal.
Mea
diu
•que
les
paraules
del
senior
anul•lant tot elle :que es p_ugui
El senyor Palau manifesta tada nominatIment. hem d'eaga.nyar. En eanvi„ la tamen de la Ccanissiú, el qual
:..nainnya. a In quid estä sempre
Vinyals constitneixen una proposició
tIs. aprovat. Vota en contra Ia que baria d'hacer presentat oportuna- e/s tribute /wats drrla capita-e ({110 votara el ditititinen de la'
El senyor NICOLAU D'OL- majoria eren en una Orgaiiitait--;..,,,,ae a eollaborx r rad ira Usen r.
COMiSSió• .
ció dele_ rnenors Ieusenyarne.nt,
1-4-ER manifeste. que la minoria ció federal d'Espanaa. ea la minoria• d'Aula Catalana.
'Eh, en aden'ta el couseller d'Agrieutmeut.
cedules, quintes, Coristians. ete,Il
El senyor illiassó i Ltarens d'Aeció Catalana no pot votar qual cap Catalnitya. En aquesta
AL
. seu-or MIAS, prometeut oeupar• ,
PROPOSICIO
DE.MANANT
FINAL DE L'ASSEMBT.EA
manta la proposiciá, i demana la proposiciaa car essent bons qüestió de Munieres' es posa de
C). La Maticomunitat t'ara
, Cassumpte.
GOVERN laINDULT DEL SENo havent de tractar-se• d'altres astot. el que pugui per evita.' i
' la seva votació.
nacionalistes, no poden mai fe- mantiest aquesla.diferencia Je
la :auroral el dictamen.
NY01: DEl.CLOS.
su:motes el President !helar') fiables les
perseguir la 'pornegrafia i la
El senyor Puig i Cadafaich licitar l'Estat opressor.
'
llra>jeccaeltPillaanikquseenOipliroi;
Es llegei, el &lit:lamen de la Comis- tasques d'aqiiesta Assemblea aixrca propaganda de les prOctigues
l'HOPOS-1'A DE MESURES l'Elt
diu, que la qüeslia és greu i la
Es posä a votada, el edjeta_ ;.e.,e'riiilearibs a. nid;e
aprabi
prowsició
i
és
sió d'acord amb
la sessiö a tres quarts de den.
neo-multussianes._
'l'Al , DE REMEIA IC LA GREY:
responsabililat de gran llame- men, que as aproval per 34 vots que onegi al coatat de la banV1:1rada ama centena del Sr. Colomines exREUS A
Di. La Maneornunitat apro.
contra 4.
EI, FERROCARRIL
alusi ECONOMICA QUE PATEI- eendencia.
tenent
.peticie
d'indult
a
tots
els
tare
perque
°regia
les
alues
Es cremana un plebiseit. Es
MONTROIG
fitare toles les evinenteees per
Expliquen el seu vot els se- (lene espanyola. La majoria
NE':•n MOLTES COMARQUES
empresouats..
pcr
idees
politiques.
La
'Meres.
oren en el d'eure de recordar pa- nyor Colominas i Quintana. .
rabut a les nfieines de la Man- -estrenyer els linee de soladaCATALANES
El senyor Segarra saluda l'Asraules pronunciades en atraes
Es dóna compte de la següent
l'ha sonares PROPOSICIÓ SOBRE LA REMISeomunita la. comusicaei6 oficial de la ritat entre l'individit 1-Déu, Ia
,
QUO
de
la
Cominsin
inculta
semblea
i
diu
El dictamen
ocasions.
patria, terca, la llar, la fa-4
proposició:
S10 A 1.,Es COMISSIONS
Reial ordre aprovunt el projecte for(Me el Consell no •haat aceeptat
e! Consell per prendre les mesures seMANENTS DELS DOCUMENTS mular per aquesti eorporació, del fer- milla, les professions familMas,
Din que Espanya no té eap
A l'objecte de correspcmdre a aquesta propósiena car la ban,•-sanieii per rernelar arpista crisi.
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ta. 'mala 1,' la thitedisitat, 7, min.
LELLCNA. Ll e 10' a ' I I de 0' a 7.
.
,

iase gittan

II13,33

g

-.A.,..e.sistatastaamitultinCfrilfSZAFF,
. ./FitSrE"S"

o

u

higituiC antb SOLA DE GOMA marca FORD, Box-: 51
II
calf, tall anglés, doble plantilla de cuiro •,

'50
a I 4: i
. 1 5 ftes. pareli. PI
a Tipus de luxe a preus baratfasims. Espardenyes amb so. ai

ill

115

"

la

de

.

goma, des de 250 pessetes paren.
:

.

▪ VENDES AL DETALL°
•

Carrer ANSELM CLAVE, 9 (Final da lea Raaülaa),.

(Abans Garrar Dormitori Sant Franoeso).
I al1111111,11111111113 I 3
3 1.

3

1

incirsommetelsingungenum
ta
lId

Ell

Id

L. 9ATS N OV.ELTY
Tot aquest mes es liquida un Stolt
de calçat per ahorne a 18`50 pessetes i per a senyora a 6 4 75 Ptes.

PARC DE MODA

Delicli)SOa Jarttins 1
111.0aCeliii,. neta,
Com., t
1".:11,1 1,

namasmssaassmusamasamaasmaaaalumsamaaanaamaaanaanaanaamaa:

alznel

IMM1111n111.

snsimasece:«seln1.',Use

‘1.1

CH M1511{ frdWG

/:1 1 151:11.11is .‘ la
na:
hito
110/1.0.
tetan tE l in alceL/1,11;::

OBLES
I. «

bps grandliiis t'amiba pm Mi
1:Z1/ :Vil ol.1111 li:1 11 opezi.
tI
gafe-Rel,a111;z:nt de primer ordre

PARC

Clarts, 43

ESPORTS
1 ATRACCIONS

5 3E3

ar 5

,,
tardinInen.''e,
1 ult,

da

HARIVIONIÚK/IS , ROTLLOS
PERFORATS, PIANOS DE
LLOGUEW I D'OCASIÓ
Vendes a terniinis. Pianos estrangcrs

4444.4444.)«.:›11

CIES
P REUS BARATISSIMS

BANDA •VERBAILA

PIANOS, ÄliJTOPIANOS,

PISTA

GRANS

'

I l 7i0P/TA 11E011E11leopars a l'esunU.C..I .1 ti IJ U 000 EsTalealls
1nel a/
a hinque/

Venus Sport -

111131.1111 n1111111113111215111

Palace Ball

(32 i 6.1,
- " - Tigre, 27
Avui_jdiumeng2, larda i nit,
societat per la
gratis balls
renontenada banda Venus Esunceiladament
purL. (11.19 t a FI
dirig . ,:ix el rni2stre'En. Doiniat.e.e

EXISTEN

•

lironda de. Sant

e

1131 CaeAmillVin 1.31

(Davant

CON8ELL DE CENIT ,
FUNDAS L'ANY 1871
Nra• ria,--Comer0.-13z.• tzillerat (eneeoficial, catiegiada i 1/N'e.)
e
t
na
EXTEMIS.-HrrEcos

•

1 - PLAÇA SANTA ANNA - 1

TURO
PARK
.

TAULA

la de la VALL DE Siete -DANIEL Giroh:a-

DIVERSOS-+

-

ViDAt Y Rutas,

5. en C.. Meneada, Venta' 5 ptaa. frasco:
SEGALA, Cambia de las Flores, 14; F.triircir Gi.
“ rv, Princesa, 7, y principales farmacias de Es.'
paha, P oitugal y Américas.'

Coberts a 10 mes.. i 'carta
Trens cada 20 minUts.
fins a 11,10. -

El

FRANCA
CATALUNYA

Cacheis del Doctor Soivré

ricans

14444
,.

Gra3 bitaalletica internacional
BISCAIA

riefKA, 5, ala ntaf Can!, • etc., por crenicas y rebely radical:rente Con /os

n

44-4-2-9444-1~

F.

BANYOLES

des que sean, se curan proot

JAll-BAND

Digne d'elog n
Santa
111 1', C.
Perpetua de rifioguda
la 1:esta Major
cl'ique:st mildo; pula surtojades .les moltes dificultats
une es , preseulaven, ha lo - ,
gra.t que ii prinier
gut 11011 1
,CAltdre Ur lt
n oritra f., 1 primer cle la
.6eptitatitse la Copa
San' i denla, dia.
3, elsZpriniers complets: del F. G. Bareolutia contra el d.
E. de Sabadell jugant una
nui.oified el /pa regalada
pel Snyor Sobe,
Gran , es l'i.expeeLaciú que
en ,Izr cornare.a i a l'aficióhan despertat aquests
n..ontres.

1424-49-44-44-4

RABA88ALET

Pansie 12 messetes
3tAii.1NTIAL PROPI

ESPORTS

f. E. .6aft2103i -

l.,

in

HOTEL

Ilabllac tom per a teMildreale3.

ea todas san maniiestanioncs, uretritis, peostatilisi, osn

LES PLANES

JI. I. Pninunr.-Snr,a Per013

.•,11,11il

.

TELEFONO 5343

--istsazb

u/ah-n.1,211ra La rema dels gitanos •
tle •
A la sess,', de la 71,r,
Pniteressect 111111 El directa de parfs, i esni • oa ,le 1.1 11 / 1 IV jorna/les
Oc La reina de.s gitanos

BARCE LONA

•

BLENORRAGIA
(Piuse.:6»cióN

Totes les mis sopars .ame-

.Ceet+CeNe:,,C 4 4444+84 844t

- -

A‘111. dluln e nn e . se ,,,O mallnal 11.11

i

LA PU DA DE

Restaurant Elèctric

Reger.túri selecte.
'ma presentaeiö

_ a 1 . Taula i oil: el etnia!, aloa eran
7 e:meta:dile Horec 'S'ano:Usa: les pui
4 iiellieS eoilMloeS Nicomedes moleta
' 1 L'esa uerrut heroic; krimer emsodi .le la grandlesa p"Illrffla La tald.;
g d'anta, I II I Ill Juno/les
f.
I la rolossal riel-11(111a, la pila eine- ,

I

OBERTA DES DEL PRIMER DE. IVIAIG A 30 D'OCTUBRE
Les oses algu3s constitueixen un tinus únic a Europa..eW
als her P etls . eserüfulosos, pretuberculosns, artrítics, eatarro.i•
.os avaribsics r.o tenen rival, essent, en aquest ültirn sentu,.
subStitutive de les d Zrchena.

'44-0-o-Ser0+.44,4~

GANDIDA SUAREZ

e

edició d'esports

I

na deis cilanos, pr:imer eplecRob:nson Crusee 1 i 2 epi:.

I23im Eiu[g,,,i.,

La Publicitat

que se celebrarán avni

diumenge, tarda, a dos
quarts de cint. Nil. a les
deu. Programes exlraordi-naris. Projeceiö de notables
pellicules. Gran ntiatliiii d'atraCelons. Exit de Jack Ilzma 1 ., les seves jazz-girls,
cants ' i halls angle-st i
atnericans. Exit e Pilar
CUCCé.3
Ivon,
l' a t:US malabarista Nava:, ro; el • Kdebres Etartroe,
t equilibristes, i .grandiós
èxit de la notabiltssima
caliconelista.

I i;

VENErl I ALCOHOL.

_ Butaques

nacional

Excelsior
_

ex

ul e'vegr28,,,elel i.121.: j
treta-el,
llar •exterminador -de sinnes del nien. i
miel les E xposiclens di 11Prern: al a m
glene. Es y en a les principals drogseries
1, a prosa, al d e,epais, Diputad& :OS.
entre Aribau 1 tIgnataner„

Hccal Restaurant Versailles
Oben l d .es t'e les cinc
rel matt a 151:1v tilt
' , mal ;le aettrt a le carta
Coberts de 7 1 50 pts. endayalt
Habitado:1s per ' a temporadea a
Veas ellonörnics
515113 de: Nias Guimbau
Carril especiai, per a auto/malla
TelefOn
H
Propletarl: lean CO (ad t'anca
VERSA1LLES)
441,4444+t-e-e4+1«eree.+04444

COLEU DE VAKETATS

;: r:'ssce 2 llu PO rlants debt/l3

/TI

LES PLANES.

bella Jugadora; Figaro afortunált;
El delator

-44.44-1444.1-14-~4444
.ELDORADO

Chulea {ley: SI o no, per Norma
Taltnad:je

844-04-84•4•4•44•44.0•7-0-4•74•47-0-8•44- n

TRES ERRAS
1' t tuirei lloc a Premia de 51er
tn r i.uge que l'Espoot Ilid:sta Ceta al sea actual earupa i , Uran it
ese Treseerr ,s, haveut-se p nufet ifeuet,
ant) tal tnetiu, un ben pregraino.
Surtida de l e deleites de la plaça
nersitat. a lee cinc . del mall, i els rote
co regia en bicicleta de l'etatiú de
Framil en els trena de Les cinc i sis del

Duncan. Eellla, :1111U115: La

111010

1-S

844+0.4444.446.4..).4.444+4

Kventurts de Pabinson
r
i . soé, V I VI; Car d'acer, per 'AN-

preus especia/s. Ad, a l e s den!

11 4)31ENATGE i.L C1421.1STA

El

Coo,tate e Talrnaclge • El
.; , . uSlretia del
pinter, einti.ca.
P, tic- c alen :mirla: El Indo 003i, 1,1
Ina.amal Enrieo Caru,'): Den,Ä, .:;..
1 toll', El coba ee lizu masia, per

RESTAURAN

eli caC iii de

Etil de/Mitin ri .. /s Japoneses; Fortanas; a Borona; Lea S Ir.aryland;
Cnassino; Ths Arquee; Les Stre..RIvalet, 1 els rels de "la
hay
Porrge.r, Thedy i EM1J, Nz•
VL3 I.Gcrome, Silva 1 KOUIC
Denla, 'Mine s , larda, a dos .quarls
de eme, mento, ex traordioaria

OIGLISIVIE

Atlètic inter-

a. 1
Carcelon

•'

tárda,..

per la' sempre ovactünnda
aplaudida Banda-Orquestra "El
Delirio Musical'.

11 .1 IV' rpise,113; El valent; Atiene

keul, dalr - enge, eran' anilina/ d'I I
a 1, Tarda, scs,t`, cual:aula. ¿cace- ¡,
113: Monea tatas, prl-Elsie Fergu- A
nfilli Duce setmancs de sacancce,

Les 4 Uessems

tquips scrit complet', Li podrem ndnirar !es belecs futbulkt:uucs a gae
ei ens tened aeoeturualtt.

3

la loca/ cuil a l'Ase de

• 111 , o
,-1 iiieS extraortilikul
liu executea els minnianbs

ter t Lt temporada, i per tal fi ha
erne e rtat un partit amb el seu
31aninea ,, ti qual encorar-, ei es, td
eo ,iitiopte . que la presentaeld dels

Festival

,

Els artistes mes petl l , del alón:

JUP1TER-MARTINENG
Ei Cerelo del Poli:e Neu avui inau-

Llegiu

Saló Catalunya

que tot, les dones; Actualitats Gaumont. Tarda: La 11 del duo Feenitn.

63 PO(la g liS Condilii 6)

FUTEOL

III I

a t. Aventares de RobInson Crusoó,

e

1:1 saló n le ball ine . 4.,,111‘)de 1
.
saludable d'afine Sta
eillle.t...1vtli,

ses!tO matinal ð'l I --

bli+O-O+44-V++.44.044-0ee'ree,-,e,

s,

xt

K ANTROL

t

%adineres d'art ; Esmalta al ton soVisires 1
bre Vldre 1 asistan
Bald0Ses.
tan, plus 1 corbats
drisetre, gravats. Clasista 1 aurads
Casanova, 32, entre Costal Sepúlveda

,

IRIS PARK

*,- Walkyria

Exit croixent alele

RIGBLT 1

redolins"

Fox-trot "Mestizo"
"bel Cilaco"

n • al. Lureetor: S>. Ventura Gaunal.

AVul,

Telèfon 422

.

esirenante eli , bailables següento:
Jimmy-Tango "Barcelona en

;111 lo;

'so si, dillrnenge, Sosa grand1oSes - funcions. Tarda, a tes quatre, 1 tilt,;

- Remi):a de Catalure

A, --,

Cons:anre Talmadd3;
Els -esperits, gran- . eiSmira • en
, ilues parls, de bruma con I Inua.
Nit,, estrena del siSon lerrer
opiscidl, La reina des gitanos.
- gema, » íiiilmttln, tut, estr.eties,
Pericon
•
' '7 s; lenor dramiaic Miguel , Ar- • prograrna d. , et 'dable exit, - enTFATRPS
teili i senyora Guitart, ebors,
ELS ACTES ESPORTIUS D'AVUI
tre ell g Als bornes, creac:6
eteetera. 30 professors en
la celebre arlis' a (11ória SivanFUTBOL
qurstra. Preus c)3onómies. - ,son, , especial del Programa.'Ajti7 .:)pa -Espanyol (copa Vea„,
ria,
TEATRE NOVETATS .
1 mp del primer.
que es g"eval
representaLotentrin,asS"
•1, -miter-Martinenc, al camp
direarts.
¡Weigeu
cartells)
ra
nA
CIEC EQUESTRE
del Poble Nou.
--Dijous, debut de Elena Fons.
Gran companyta internacag tai aeruA Ciranuller,2. - Barcelonabiatea, etidc.s17,. rianica I muslMonumental - Pedró
.1 Vilassar. - Barcelona-Sobad
ATLETISME
Al camp do Les Corts.-Gran
atletic internacional.
CIGLISME.
Premià de Mar.-Homenatge al corredor 'rreserras.

l'asamos

comp:eiament equipat

frailes

L'AUTOMÓBIL MÉS ECON6MIC

Il

.595

a

IE:803£411:

SU

ARCET
later.GL'al-tUiralle

▪

/

GRANS
MAGATLEENIS

CASP, 17 I 19

Obsequi

((lava del Teatra)

FABRICACIO PROPIA

del

dilluns dia

4 panyos esponia superior per 2 ptes.

;r1,›

ENGEOS I DETALL

ef

011

fe

fe,

6

ef

Sommor

Grans rebaixes a totes les seccions
Liquilclaciä de 500 Edredons, procedents de la temporada passada
Els dijous venda de retalls, restes dels nostres tallers - - Tots els dissabtes obsequi d'artistics globus als nens

iI

no

zoon, v.@ veil

Nno no,
Treballa d'impremta
i articlea de propaganda
a los vint-i-quatro hores
Sobres comercials a 0 pto. miler.
Paper de barba a 9 pis, la resma.
Talonaris venda. per a caixa,
a 015 p essetes un.
Talonario litkuer, Ilturanient, reMIL /ira, a 050 pessetes un.
Vanos PaA-- P p y. amb anunct, manee rodO, dibuixos .assorats,
ftdbol i ban1qUes trutrondes,
a 100 pesset:s el infle,
Miralls reclam, amb
a 100 pessetes el miler.
rarges p erfumades a 35 pessetes
el miler.
Carteras amb bittlots del Rano
de 30 pessems en ameos.
1 un sena fi d'anteles
de gran novetat,

LA SUD - AMERICANA
CORTO CA]' ALANES.'550
8ARCELONA

__.
cAT , LANIsTpe. }B,RaiANNauf,utol as apclriliti
nCyTilTELJosl

srsema

i

TaPISsos Manas. 1.5 casa ines g np g rlant d'Este/aya. Eopeclalitat en tapis'
:305 n , lig1050S. Expostd6 permanent do
quadros a Volt gravats oteo/1,111es cte.
Palie/cae/0 tle inares i ' manieres. 2_ No
coutpreu • sesteo visllar anuesta casa.
F. 11I g nlfalcon noters 4 /rinal Persaferris,a1,

anaaanignaanznownammainanuaaavienaaanaarampi

la

SOCIETE GENERALE'
de Banque pour l'Etranger ei les Colonies
a
la

Sucursal de Barcelona I.

la
la

Plaça de Catalunya, 20

a
rl

a gasolina

Certs, (aran Via), 499
•,•vv, eqediettedo

..ra*

Carta, 575, xt/mfra Whintaner

et SIMPLICITE"

"CHIC

rtr

Revista de modos de París, amb treducció castellana

Z.-SPECIALITAT EN CARROSSERIES, CAMIONS, OMNIBUS, ETC.
[Pm f211031 a a snaccaRMICHIKEUE2121ez2LIIIME2ZETUELE911114Ing

Relaurant LES COLUMNES

Teta mena d'operacions da Banca i da Bors.

• GA!XES DE LLOGUER
eggicatuimminkimmaumiumsimm.......38

G. AL NSU si en C,

J.

Premses de vi i oli a raá.
continuas ,
hidräuliqUes
Inslatlacions completes
LLUIS FELIU
Urgen, 120
BAHCELONA

C0i.10/15

▪

AOENCIA OFICIAL:

Motors "REUS"

il '•1121 Buhigues, propietari. Soci ho-I norari del Casal Cataln. Habitado:1s pintadas a l'oli, d'1, 2 .1
Eits. Ivlobliiari tot nou. Aigua corrent freda i rate.nta a tole.
ies habitacions d'e l'hotel. Calefacció Central. Terrassa. Garat
Oinnibus a tots els trans. Teli.fon P. 89.
.3131••nffloymalmIlDice.p.marcamairuvwperee2ill

CZNEIMMaaatilailaIMMIEMINMENIME111355MMIAINNE1111111211ZIENID

ELEGANCIA SENSE EXAGERACIO
1 00 models'i

un patró retallat, per . 1'50 pessetes

Demaneu-la a tot

a 3 1 4 pessates

arreu,

i al seu agent per a Espanya

A!..13ERT B RNET Claris, 16 I

Especlalltat de la casa a 250 pta.
AltONA5IENTS EC000511CS
Se corvad: a ta carta

mamaria
- Plises - Calats
»
BARCELONA

-

91 1.b,vere; cabe

terlY2r

1E-

ll

el E:,

El primer cabell blanc, corn la primera arruga, vet,
ací l'avis de la vellesa. Senyors: comenceu d'en-ve/1in
DefeZISEU-TOS, rebeleu-vos, contra aquesta vel/esa,
que devagades ee precoçment, abans de temps.
Que laeu de fer? Arrencar-vos aquests maleits cabells blancs, no, perque destruireu un tresor que potser
mai mds tindreti. Tenyir-vos. Avui co -dia os pedem
acznseIlar aizó, perqu4 la ciencia, amb d'Herfine 'ha trz".:n un producte eficaç. L'AfIgua d'Heriine
ts una tintura progressi-va
clentifica, que retorna 'Is
cabells al flor color normal; que no taca, ni .perjudica la
pe/I, ni pot
C:.".'" mal, ni deixa caz senyal
extern que
tenyiti. La seva aplicació
no demana cap cura es3....cial; un mate ::x pot fer-ho

fáciirnent.
(;.7 9

g?

711

1 Etlill31 illi[513

311

S. A.

.er a l'extracció de letrinas.
t irigir-vos per a avisos, :aseig de Sala Ji p an, número 10,
ral., iteèfons números 1378
¡. P. i 529 H.

1. . 1
-'
MI:disi de ›ra.g . 05 "
Tra nAlgg e!.', a pr g us 111555 5513
inALICI./A1CA
tienda de- la Nniversitat, 5
-

(1110p dtei
D'1 I a 1

Pelnu

a

FJI\DA SIMaN

rfflavyse-Le/444e-c-ret-,cmr.--,^er

:L.NJAIIS A' LA LAT.1LANA
G-V1111-11E1I1A, 12
Telefon 1378 A.

9 6n

etaiewieentemementramenetemetumume.mimmultememmeinumeeeell,

PRODUCTES HORLINE:
NIGUA d'HORLINE (tintura progresslva par als cabells
Menee): e.- DEPILATORI (actiel inotenslu): 6. • POLVOS (molt

adheronts): 250. - CREMA (evita les arrugues) . 250 • AGUA
DENTÍFRICA (en comprn rnits ef ervescents) BATHOL
MONTRY (salo minarais per a banys de ;seas) : 350. - SAN1BEL
(comprimits al bay - rhum, per a regenerar el caben) . 350.
D1531/f genera/ e Emano
DALMAU OLIVERES, /.5.
PLUM
UNDI.13TR1A. 14 . BARCELONA

'40.4"4//

Establiments

liquido a la fabrica matem les mostres
calçats arnb tares que no podem
m

lliurar als comerciants
PREUS DE SALDO

a

Fra

g

e (AA

(ciarrara al Parc)
aleannasenammEammaanumaaasuaaaaanaaaasumi

2",^-1D-2.=•.e2=.27,4rettUil021=-=2ti~gm,

n

LtV

a

FNI

CAP2INABGR

espanyol dc• socarrel 1, demás, millar que els estrangers, té ciret a dir- rose
Quan tingueu un bon producto de la indústria naciola/, refUSatt a qualsevol que
vos n'ofcreixi un d'estranger.

5

A

ODERNA 1

Can-cnse

Braguers reguladors per a la retenciö absol uta de la trencadura
FAUES
'MES CLASSES :-:PAIXA-UOTILLA 11BDGfilHIAL:-:M g llfliS 141()IJElifiS
Cotilles ortopèdiques per guarir o ci3n . elgir les desvircio p s de ¡'esquena

!Mes de 50 anys

ráciina

la millar tiaraniia
"•-

ail==t3=7..Tn--arWer2,-

r

DF.P351T13
E

Fabrica a Valladolid.-Spartat 78.

°

t----eeseseve-

F N'En:MAS PARA LMIES

1

.t‘C a.Z.g

A

me;

DOLOR

Calma i a Facie
cara -iota mena de

..13.1^zz

‹cantonadoAca9o,

Próximes sortides de BARCELONA
cap al BRASIL i la PLATA

Vapor Duca d'Aosta, el 8 de setembre
» Pesa. Maffalda, 21
99

, Duca degli Abru p i 29

ULM MOL

D'ESTO/VIAC

i malalties de les vies digestives, es curen amb ä

R,.A.1,13gD,T

LSO CIET4ITALIA

reageei

-

034,.

99

Vapor GRAJO CESARE el 1 8 d'octubre

Fe ríe1 - Mi]
San1

'
4313

AtetiNCIS, ROTtn-S, EnçaciES
COREA

TREWILLS WISTIL

Vapor BOLO ONA (coleu) el 23 de setembre

FVMAR

CLASICO

BARCELONA: Libia. Sta. M0,1 13 - MADRID: t'ola, Al.
Les oficinas de Baritclona, Madrid i ,Sant Sebatstiii, venen bitllets de ferrocarril, i informen amplament sobre.
viatges a itidia.

Medicament d'as extern

De venda a la FARMACIA INTERNACIONAL - Rambla del Centre, 17, i a totes les farmàcies

MORATÓ

PALAU TOrt EICA
DOS JOVES Ors)1>ren casa do 255100 Pc,
tot colar. (tase auno. Locrlure O La

nuntictrAr, atan. 3001.

PAPER DE

Per a informes dirigiu.vos a ITALIA-AMERICA

DOLOR
La borätari

mes

Cap a Centre América i Sud Pacífic

Vapor SICA1'411A; el 25 d'octubre

GASTR I L ROSSELL

inear,e32.2.11e.emeemer.....nOrria.....a=r.").

OPEL
AUTO Pit.Atel, eran marca frarevs4
Carrosseria 'Torp111.,' Liare. casa/levas, I II.

UTILES Y HERRAMIENTAS DE PRELISIUWETC- A

13021.13

CAMIONS

Menioa, 7, primer.-Garatge, Bruch, 168.

E
R

e. 4

AUTOMOBILS
ililillIllIlIlli 1

"Unión Comercial Española, S. A.-Rambla de Sarta

SLJ U

re

A LA GARRIGA Hogard caseta o pis espato:o, ainablat, dlopontble el uses
11111re. Indispensable Palkua concia,
P I I• ctriellat i boa col. Era/Mitre 0 05111.
tbaluent a l'IrOleacs 1171)7, Pelayu, 1.
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Taller i dcspats:: 2CUt.LlaRS nt.mr3cs, 8.- Telefon 332U A.

acietts, fa cle.sa2ar'elzer la casca i plra la caiguda del
suau ondulat.
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Los sintornas precursores de estas enfermedades: dolores de cabeza, rampa o calambres, zumbidos de oidos, falla de tacto, hormigueos, va/sidos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de
carácter, congestiones, hemorragias, varices,
dolores en la espalda, debilidad. etc., desaparc•
ten con rapidez usando P-col. Es recomendado
por eminencias medicas de varios países; suprime
el peligro de ser víctima de una muerte repentina;
no perjudica /11.1t1C2- por prOlOnnado que sea su
uso; sus resultados proQigiOsos se P.lanifirst an a
las primeras dosis, continuando la meioria hasta cl
total restablecinnento'y logrando!:e con el miSMO
una existencia iarga con una salud envidiable.
VEN rA: 5 e 5-al3', rhunblit Flores. 14. Barcelona,
oriiicipates iaral .ic,a a de esp.sga, Fortuga] y
Americas.
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Angina de pecho. Vejez prematura y
denlas enfermedades orittinarlas por la Arterioeseleroeis e Hipertensión
Se curan de un modo perfecto y radical y se
evitrtn por completo tornando

Planxa
ondulada de
120 per 75 cm.
', tes. 750 m.2

Plagues de +0 x 40 ext.
Ptef, 5 .05 na.
1#
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PER A TEULADES
Materials armats ab amiant exclusivament

.JOSEF ESTEVA 1 Cia.
Portal de l'Angel, 1 i 3
a 0 . 60 pta. 11/re, posat a
donile111; PrOltilit• J. A. Jordana
'lis na.
VI DE TIAIYA,

Fábrica a Sarrià

pral. :: Telefon 3344-A
BA.R.CLLON.A.

